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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 31 iulie 2017, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 18 

(optsprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 
nemotivati d-nii consilieri Din Nelu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel.  

 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila 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 

inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na. Rodica Baicu, 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 28 iunie 

2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1730 din 24 iulie 2017 si prin adresa nr. 20160 din aceeasi data, a 

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

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

2017; 
 -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 modificarea Anexei la HCL nr. 214 din 28 decembrie 2016 

privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria 

pentru anul scolar 2017-2018;  

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie 

(Alexandria), in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, seminarii si 

manifestari; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind asocierea Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu structurile sportive din municipiul 

Alexandria, pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu CLUB SPORTIV ATLETICO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei 
Romane de Handbal si al Federatiei Romane de Baseball; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu CLUB SPORTIV VIITORUL 003 ALEXANDRIA, in vederea sustinerii 

si realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei 

Romane de Fotbal-Tenis CAJ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale 

pentru anul 2018 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 

sociale pentru intocmirea listei de prioritati; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul 

locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2018 si constituirea comisiei de analiza a 

solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 

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

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc L 15; 

 -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 trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria a unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu 
Magurele nr. 4, cu nr. cadastral 24958; 

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

local din municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

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

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extinderea 

retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali in zona fostei 

unitati militare, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de 

proiectare in vederea elaborarii documentatieitehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de 

investitii „Amenajare peisagistica Parc fosta U.M. in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de 

proiectare in vederea elaborarii documentatieitehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de 

investitii „Amenajare curte interioara Colegiul National Alexandru Ioan Cuza in municipiul 
Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 136/17.06.2009 

privind aprobarea Regulamentului de amplasare a antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de 

antene de emisie-receptie pe teritoriul administrativ al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la plata sumei de 494.142,01 lei catre S.C. KARPY EXPERT 

S.R.L. cu titlu de garantie in contractul de credit nr. 16/530 din 14.01.2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru terenul 

situat in municipiul Alexandria, zona Han-Pepiniera; 

 -Petitii si interpelari; 

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

htoarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in 

sistem centralizat din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat in str. Independentei, nr. 42, cu nr. cadastral 22909. 

-Proiect de hotarare cu privire la  stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si 

contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizte in cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei 

Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si 

Serviciului Public de interes local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria. 
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 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

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

voturi. 

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

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

hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017, dupa care se 

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

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Modrigala Constanta Claudia 
si Grigore Nicusor).    

 
                                                                         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 modificarea Anexei la HCL nr. 214 din 28 decembrie 2016 privind organizarea retelei scolare 
a unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2017-2018, 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 

asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu Universitatea 

Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie (Alexandria), in vederea sustinerii si realizarii 

in comun a unor actiuni educative, seminarii si manifestari, 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 asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu structurile sportive din municipiul Alexandria, pentru sprijinirea financiara 

de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
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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 asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu 
CLUB SPORTIV ATLETICO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor 

actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Handbal si al 
Federatiei Romane de Baseball, 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 

asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu CLUB 

SPORTIV VIITORUL 003 ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni 

stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Fotbal-Tenis CAJ, 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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru anul 2018 din municipiul 

Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei 

de prioritati, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri 

pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. Tot dl presedinte de sedinta 

propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, Florea 

Laurentiu si Cobarlie Silvia. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

D-na Cobarlie Silvia, presedinte a comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma 

numarararii voturilor, din totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat un numar de 18 voturi 

„pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 
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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 

aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria 

pentru anul 2018 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat 

pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 
horararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri 

pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. Tot dl presedinte de sedinta 

propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, Florea 

Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

D-na Cobarlie Silvia, presedinte a comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma 

numarararii voturilor, din totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat un numar de 18 voturi 

„pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea a fost adoptata cu rezultatul votului secret.  

 

x 

x  x 

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

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

privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala 

pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la  intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri 

pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. Tot dl presedinte de sedinta 

propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, Florea 

Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 
D-na Cobarlie Silvia, presedinte a comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma 

numarararii voturilor, din totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat un numar de 18 voturi 

„pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

x 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc L 15, 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 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 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 trecerea 

din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unui teren situat in 

municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4, cu nr. cadastral 24958, 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 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local din municipiul Alexandria a unor 

cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand domeniului privat de interes local al 

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

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

unanimitate de voturi.   

x 

x  x 

 

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

aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi 

in anul 2017 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

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

privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extinderea retelei electrice de interes public 

necesara pentru racordarea consumatorilor individuali in zona fostei unitati militare, 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 

aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii 

documentatieitehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investitii „Amenajare peisagistica Parc 

fosta U.M. in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi.   

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii 
documentatieitehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Amenajare curte 

interioara Colegiul National Alexandru Ioan Cuza 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 Anexei la HCL nr. 136/17.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de 

amplasare a antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de antene de emisie-receptie pe teritoriul 

administrativ al municipiului Alexandria, 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 plata sumei de 494.142,01 lei catre S.C. KARPY EXPERT S.R.L. cu titlu de garantie in 
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contractul de credit nr. 16/530 din 14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in aceasta speta, administratia locala a ipotecat 

cateva terenuri din proprietatea municipalitatii si intreaba de ce la momentul respectiv nu au fost 

limitate pierderile la nivelul sumei de atunci. Tot dl consilier spune ca nu intelege de ce BCR-ul a dat 

aceasta creanta, sau de ce nu a ramas la suma de atunci. 

Dl pirmar Victor Dragusin spune ca in anul 2005 si anii urmatori exista,  si inca exista, 

obligativitatea administratiei publice locale de a furniza agent termic in sistem centralizat. Tot dl 

primar Victor Dragusin spune ca la momentul respectiv a propus sa nu se gajeze cu terenul de la Sere, 
insa era nevoie de un gaj pentru a garanta imprumutul luat de TERMA SERV la aceea data, ei 

neeavand bunuri la vremea respectiva. Tot dl primar spune ca in momentul de fata exista o solutie a 
instantei de executare a garantiilor imobiliare. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca BCR-

ul a vandut creantele la o firma de avocatura „KARPY EXPERT”, pentru a-si recupera creantele. Tot dl 

primar Victor Dragusin spune ca astfel a aparut aceasta situatie de a plati datoriile pentru a nu fi 

executate terenurile. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu s-a gasit o solutie mai buna. 

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, Preda Catalin Ionut, Modrigala Constanta Claudia si Grigore 

Nicusor). 

  

                                                                      x   

x  x 

 

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

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

aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru terenul situat in municipiul Alexandria, zona Han-
Pepiniera, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Titirisca Florin Nicusor il intreaba pe dl arhitect care este regimul de inaltime 

propus spre aprobare. 

Dl arhitect sef, Ghita Adrian Razvan, spune ca pana in momentul de fata este P+3, iar acum se 

propune spre aprobare P+5. 

 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. 

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

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

 

x 

x  x 

 

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 acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, 

transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune trebuie luata o decizie privind aceasta societate, 

considerand ca se apropie sfarsitul acestei societati. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 

mai multe societati pot fi comasate. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a avut mai multe discutii, va trebui gasita si o solutie pentru 

cei din blocurile B, majoritatea beneficiarilor de agent termic, iar daca investitia ce va privi mutarea 
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acestora se va realiza, societatea TERMIC CALOR va avea o problema. Tot dl primar spune ca blocul 

social primeste agent termic de la o alta centrala din apropiere, iar apartamentele din zona 100 si 200 

vor beneficia de retele de gaze. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca daca se vor finaliza 

toate investitiile propuse se va pune in discutie soarta acestei societati. 

 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, Preda Catalin Ionut, Modrigala Constanta Claudia si Grigore 

Nicusor). 

   
x 

x  x 
 

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

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

privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria situat in str. Independentei, nr. 42, cu nr. cadastral 22909, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl. consileir Titirisca Florin Nicusor intreaba despre ce imobil este vorba. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este fosta centrala termica din zona blocului J34. 

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

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

  

                                                                       x   

x  x 

 

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

stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale 

„Administratie”, utilizte in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, 

Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de interes local Directia Generala de 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu este de acord ca aceste salarii sa fie decise in 

Consiliul local si ar fi trebuit sa fie o decizie unitara la nivel national. Tot dl consilier intreaba daca in 

viitorul apropiat exista posibilitatea de a aparea disponibilizari. 

Dl pimar Victor Dragusin spune ca exista obligativitatea ca pana la finalul lunii iulie sa se 

aprobe grila de salarizare, statul de functii si indicele de ierarhizare, altfel sunt amenzi in acest sens. 

Tot dl primar spune ca in anexa se regasesc salariile per posturi, iar la functiile de conducere salariile 

sunt cele maxime, incluzand toate sporurile, la gradatia maxima, iar la posturile de executie sunt grilele 

per functie publica la gradatie 0, iar pentru fiecare reincadrare se aplica sporul de vechime.\ 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca se vor reduce si posturile. 
Dl. primar Victor Dragusin spune ca in urma analizei pe calculator se vor vedea rezultatele. Tot 

dl primar spune ca nu este neaparat o marire a salariilor, deoarece legea prevede o uniformizare a 

salariilor, iar intre salariati erau diferente mari urmare a unor legi anterioare, astfel Directiad Generala 

de Asistenta Sociala aveau salarii mai mari, iar acum toti ceilalti angajati sunt ridicati la salariile lor. 

Tot dl primar spune ca urmare a acestor cresteri, pretentiile vor fi mult mai mari. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin spune ca nu va renunta la cheltuieli pentru investitii si cheltuieli functionale. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a vazut un cuantum de 20 mii/luna fond de 

premiere si intreaba care va fi procedura. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca premierile vor fi la propunerile conducatorilor locurilor de 

munca si premieriile nu pot fi intr-un cuantum mai mare de 2 salarii minime pe economie intr-un an 

calendaristic pentru un functionar. 

 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, Preda Catalin Ionut, Modrigala Constanta Claudia si Grigore 

Nicusor). 

 

                                                                      x 
x  x 

 
              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 8997 din 25.07.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015.  

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

- Tabelul nominal nr. 8998/25.08.2017 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 august 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

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

-Tabelul nominal nr. 8993 din 25.07.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

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

beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015; 

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

-Tabelul nominal nr. 8994/25.07.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2017, conform HCL nr. 
272/25.09.2015; 

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

- Tabelul nominal nr. 8995 din 25.07.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

august 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nominal nr. 8996 din 25.07.2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

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

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna august 2017, 

conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

 -Raportul nr. 3206/30.07.2017 al DGAS Alexandria privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017. 

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

 -Punctul de vedere nr. 19273/13.07.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea 
comuna nr. 17382/03.07.2017 a doamnei Popescu Stefania Vali, chirias al unitatii locative (tip ANL) 

nr. 8 situata in bl P9 , str Sos. Turnu Magurele, nr. 1A, municipiul Alexandria si a domnului Bondoc 

Marian, chirias al unitatii locative nr 22, situata in blocul S4, sc A str Dunarii, municipiul Alexandria. 

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

-Punctul de vedere nr. 20294/25.07.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 12130/1997, zona bl L4, poz 10, de la dl 

Frincu Ilie la dl Frincu Daniel. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere nr. 20293/25.07.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 24029/21.09.2015, zona bl 809-810, poz 3, de 

la dl Alexandra Virgiliu la dl Duneata Marian. 

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

-Punctul de vedere nr. 20292/25.07.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere teren garaj nr7339/200, zona bl 118-119-120, poz 29, de la dl 

Urziceanu Nelu la dl Urziceanu Costel; 

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

-Punctul de vedere nr. 20295/25.07.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  
transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 846/2014, zona bl 1601-1602, poz 13 de la dl 

Pieleanu Nicusor Mihai la dl Gaina Marian. 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 20291/25.07.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

prelungirea contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 17713/2001, zona bloc 808-811, poz B pe 

numele d-lui Dinu Cezar Sebastian. 

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

-Punctul de vedere nr. 20716/27.07.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 13212/1997,  zona bloc L14-L31, poz 32 de 

la dl Precup Stancu la d-na Tironeac Ioana. 

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

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 21102 din 03.08.2017 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 31.07.2017 

 

 

 

 Subsemnatii, Baicu Rodica si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 03.08.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  31.07.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   DIRECTOR EXECUTIV,                                                    INSPECTOR, 

   

                           Baicu Rodica                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


