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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 13 iunie 2014, orele 10,00, in sedinta extraordinara 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 Bogdan Alin Doncea 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 29 mai 
2014, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Bogdan Alin Doncea, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1035 din 10 iunie 2014 si prin adresa nr. 14224 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 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup 
Scolar Agricol” Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.4-
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, 
universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, din bugetul local al Municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Ferma Grup Scolar Agricol” in Municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 188/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere Stramd Vedea; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de 
zi si pentru ca nu sunt, supune la vot ordinea de zi in forma prezentata 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 2014, 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 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

                                                                         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 
aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup Scolar Agricol” Axa prioritara 3 – 
Imbunatatirea infrastructurii educationale sociale Domeniul major de interventie 3.4-Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 
infrastructurii pentru formare profesionala continua, din bugetul local al Municipiului Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba pe d-na consilier Curea Gina Georgeta, director al liceului 
respectiv, daca pentru toate specializarile trecute in expunerea de motive are profilul de specialitate in 
scoala. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta ii raspunde d-lui consilier Titirisca Florin ca are in scoala 
toate specializarile trecute in expunerea de motive. 

Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca in 2009 a mai fost un proiect castigat de acest liceu si 
intreaba daca reabilitarile din acest proiect au facut parte si din proiectul din 2009. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta ii raspunde d-lui consilier Titirisca Florin ca liceul are toate 
specializarile mentionate in expunerea de motive si fiecare are o traditie de peste 10 ani. Tot d-na 
consilier Curea Gina Georgeta spune ca in 2009 a fost reabilitata cladirea principala a liceului 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca in acest proiect intra vreo cladire care a fost reabilitata 
prin celalalt proiect. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta raspunde ca nici o cladire din acest proiect nu a mai fost 
reabilitata, cladirea principala reabilitata in 2009 avand adresa pe strada Libertatii nr. 69 iar ferma din 
actualul proiect are adresa pe strada Dunarii nr. 2, in acest proiect urmand a fi renovata ferma didactica 
folosita pentru practica. 

Tot dl consilier Titirisca Florin intreaba daca liceul a avut un control de la Curtea de Conturi. 
Dl primar Victor Dragusin intervine spunand ca intrebarea nu are legatura cu subiectul si face 

cateva precizari referitoare la dezvoltarea invatamantului in domeniul agricol. 
D-na consilier Curea Gina Georgeta face cateva precizari referitoare la cadrele didactice si la 

interesul elevilor pentru specializarile si calificarile liceului. 
Dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce nu a raspuns intrebarii referitoare la controlul 

efectuat de Curtea de Conturi. 
Dl. primar Victor Dragusin intervine spunand ca a fost Curtea de Conturi in control si la acest 

liceu, ca la toate unitatile care gestioneaza fonduri publice, ca este in control si la Primaria municipiului 
Alexandria. 

Dl consilier Titirisca Florin solicita sa se faca publice rapoartele Curtii de Conturi. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
             

   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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Ferma 
Grup Scolar Agricol” in Municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 2, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este o greseala de redactare in proiect referitoare la 
valoarea totala de investitii. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca se va rectifica. 



3 
 

D-na director Gogoi Maria, director al Directiei Tehnic Investitii, spune ca este o greseala de 
tehnoredactare si se va corecta, valoarea reala fiind 7.336.889 Euro. 

Dl primar Victor Dragusin propune corectarea si modificarea valorii. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca este o greseala si la valoarea in Lei. 
 Nemaifiind si alte discutii  , dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata cu modificarile aduse de dl primar Victor Dragusin si dl consilier Titirisca 
Florin 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 HCL nr. 188/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 
Complexului de odihna si recreere Strand Vedea, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii .  

Dl consilier Florea Laurentiu propune un amendament de largire a gratuitatii pentru olimpici 
(sportivi, elevi, etc.)  pe intreaga durata a anului calendaristic. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca la sedinta urmatoare vor fi si alte modificari referitoare la 
Regulamentul de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere Strand Vedea. Tot dl 
primar Victor Dragusin spune ca se va incerca posibilitatea organizarii si a altor evenimente in cadrul 
incintei strandului. Deasemenea dl primar Victor Dragusin roaga aparatul de specialitate sa analizeze 
propunerea d-lui consilier Laurentiu Florea. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Florea Laurentiu si acesta 
este respins cu 3 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru) si 16 „abtineri”. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

x 
x  x 

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

-Adresa nr. 1321/02.06.2014 din partea Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” prin care solicita 
aprobarea eliberarii avizului consultativ pentru acordarea titulaturii de Colegiu National, incepand cu 
01.09.2014. Precizand ca necesitatea avizului reiese din Ordinul 3732/30 al M.E.N. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca asteapta pentru urmatoarea sedinta proiectul de hotarare 

pentru tanara campioana la sah. 
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,           
                           Doncea Alin Bogdan                                                               Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
                   Nr. 14714 din 16.06.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 13.06.2014 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 16.06.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  13.06.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


