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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 18 iunie 2013, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
d-na  consilier Stancu Iuliana fiind absent nemotivat .  
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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 
si inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin si d-na. Rodica Baicu,  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 30 mai 
2013, 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, Voicila Florea , da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 917 din 12 iunie 2013 si prin adresa nr. 12938 din aceeasi data, 
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la  modificarea Anexei la H.C.L. nr. 93 din 29 aprilie 2013 
privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. 
PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii Societatii Comerciale cu 
raspundere limitata TERMIC CALOR SERV; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente 
loc de joaca de la Parc Catedrala la Parc Padurea Vedea din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente 
loc de joaca din cartierul Zona 200 in Parcul Nai din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind 
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie introduse 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 modificarea Anexei la H.C.L. nr. 93 din 29 aprilie 2013 privind asocierea 
Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. PIETE SI 
TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere 
limitata TERMIC CALOR SERV, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca la art. 15 din actul constitutiv se prevede ca societatea nu 
poate angaja credite cu valori mai mari de 5 miliarde lei noi, fara avizul Adunarii Generale a 
Asociatilor, daca este vorba de 5 miliarde de lei vechi ar trebui sa se treaca 500.000 ron. Tot dansul 
spune ca acest articol ar trebui scos si sa se prevada ca societatea nu poate angaja credite bancare fara 
avizul Adunarii Generale a Asociatilor. Suma de 5 miliarde lei inseamna un miliard de euro. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca remarca d-lui consilier Titirisca Florin este corecta, 
aceasta suma este gresita si roaga sa se mentioneze modificarea valorii de la art. 15 in sensul 
diminuarii acesteia. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste eliminarea posiblitatii de angajare de credite fara 
acordul Adunarii Generale a Asociatilor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este o cutuma dar consiliile de administratie au asemenea 
competente , daca d-nii consilieri considera aceasta suma mare se poate diminua. Nu exista nicio 
problema daca se elimina aceasta atributie din competenta Consiliului de Administratie. 

Dl consilier Titirisca Florin propune urmatorul amendament „ societatea nu angajeaza credite 
bancare fara avizul Adunarii Generale a Asociatilor”. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca propunerea este corecta si aceste hotarari se pot lua in 
Adunarea Generala a Asociatilor. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Titirisca Florin si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinta de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu amendamentul d-lui 
consilier Titirisca Florin si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 ( A sosit in sala d-na consilier 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 schimbarii amplasamentului pentru echipamente loc de joaca de la Parc Catedrala la Parc 
Padurea Vedea din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca va vota acest proiect de hotarare dar atrage atentia ca 
astazi  se pune de acord ceea ce este de fapt in teren. 

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 
aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente loc de joaca din cartierul Zona 200 in 
Parcul Nai 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 completarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  
 Dl consilier Tanase Florentiu spune ca este normal ca edilii orasului sa se preocupe de 
cladirile orasului mai ales daca sunt pentru actiuni culturale si se dovedeste ca nu au proprietar. Tot 
dansul spune ca este de acord cu preluarea acestor cladiri dar dupa ce demersurile pentru stabilirea 
proprietatii sa fie finalizate. 
 A aflat la sedinta pe comisii ca autorizatia de construire privind Casa de Cultura a Sindicatelor 
nu se afla in posesia primariei.  



3 
 

Doresta ca investigatiile privind proprietatea Casei de Cultura sa fie finalizate, deoarece in 
acest moment nu sunt finalizate,  se va abtine de la vot. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca a citit adresa Consiliului Judetean Teleorman in care se 
specifica ca anexa sa fie semnata de toti membrii comisiei speciale si in anexa de la acest proiect  nu 
apare semnatura d-lui Iulian Purcaru. 
 Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca referitor la anexa care trebuie semnata 
conform adresei Consiliului Judetean , este vorba despre membrii care sunt prezenti in momentul in 
care s-a intrunit comisia, la acea data dl. secretar Iulian Purcaru era in concediu de odihna.  

Tot dansul spune ca Primaria municipiului Alexandria face toate demersurile necesare pentru 
a devenii proprietarii acestui imobil. 

 In baza hotararii de consiliu vam face demersuri pentru obtinerea autorizatiei de construire, 
deoarece aceasta autorizatie nu se gaseste nici la Casa de Cultura. Toate demersurile care se fac sunt 
legale, deoarece acest imobil este pe teritoriul municipiului Alexandria si nimeni nu are acte de 
proprietate pe aceasta cladire. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca dreptul de proprietate nu se prescrie si esta posibil ca la 
intabulare sa apara adevaratul proprietar si atunci aceste demersuri sunt facute degeaba. 

 In autorizatia de construire scrie clar cine era proprietar la acea vreme deoarece doar 
proprietarul o putea solicita. 

Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca nimeni nu poate dovedi ca este proprietarul 
Casei de Cultura, acest imobil a fost construita in perioada comunista si a facut parte din patrimoniul 
UGSR, Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania in 1990 s-a desfiintat si de atunci aceste 
imobile nu au proprietar. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a primit de la Asociatia Nationala a Caselor de Cultura 
ale Sindicatelor din Romania o adresa prin care se cere revocarea hotararii de consiliu local prin care 
a s-a aprobat declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria a unui imobil (Casa de Cultura a Sindicatelor) si ataseaza anumite documente ca sa 
dovedeasca ca sunt proprietari.  

Tot dansul spune ca este de acord ca acest imobil sa apartina municipiului dar timp de 23 de 
ani a avut o anumita conducere si va fi greu de intrat in posesia ei deoarece sindicatele nu vor renunta 
prea usor.  

De asemenea spune ca nu se poate investi niciun leu pana cand situatia juridica va fi clara. 
Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca aceasta plangere prealabila este o incercare 

de a tergiversa demersurile Municipiului Alexandria. Pe ultima pagina a acestei plangeri apare 
Consiliul local al municipiului Focsani. Documentele pe care le-au depus dovedesc ca nu au niciun 
drept asupra acestui imobil. Casa de Cultura trebuie sa revina Alexandrenilor deoarece a fost 
construita pentru Alexandreni. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca instanta va transa cine este proprietarul acestui imobil si 
daca nu va intra in posesia municipiului exista si varianta „B” pe care o va comunica la vremea 
respectiva si municipiu va lua si cladirea si banii de la proprietari.  

Cu aceasta ocazie se da  un ton in tara deoarece niciun guvern nu a luat decizia de a trece in 
patrimoniul statului Casele de Cultura ale Sindicatelor. 

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 Tanase 
Florentiu, Neacsu Alexandru si Titirisca Florin). 
              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea , prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- plangerea prealabila a Asociatiei Nationale a Caselor de Cultura ale Sindicatelor din 
Romania prin care solicita revocarea HCL privind declararea ca bun apartinand domeniului public de 
interes local a unui imobil din municipiul Alexandria (Casa de Cultura). 
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 Dl primar Victor Dragusin spune ca este o procedura prealabila la care Consiliul local trebuie 
sa raspunda daca mentine sau nu hotararea de Consiliu local. Tot dansul propune consilierilor locali 
sa-si mentina hotararea adoptata si acest litigiu se va transa in instanta. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot mentinerea hotarari de Consiliu local din luna aprilie si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Tanase Florentiu, Neacsu Alexandru si 
Titirisca Florin). 

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,           
                               Voicila Florea                                                                 Jr. Iulian Purcaru  
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    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 13576  din 20.06.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 18.06.2013 

 
 
 
 Subsemnatii,  Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 20.06.2013, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

18.06.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                                 INSPECTOR, 
   
                   Doina Berechet                                           Ceciu Alexandru-Razvan 
 
 
 
 
 
 
 


