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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 19 decembrie 2013, 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 18 (optsprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, un 
loc fiind declarat vacant.  
 Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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. 
 De asemenea intreaba daca sunt obiectiuni la procesele-verbale ale sedintelor din 28 noiembrie 
si 09 decembrie 2013. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu le-a gasit la mapa aceste procese verbale. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei din 
data de 28 noiembrie 2013 si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri”(d-nii consilieri Titirisca 
Florin si Neacsu Alexandru). 
 De asemenea dl presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 09 
decembrie 2013 si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri”(d-nii consilieri Titirisca Florin si 
Neacsu Alexandru). 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr.  2157 din 12 decembrie 2013 si prin adresa nr. 29754 din aceeasi 
data din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. APA SERV SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta cu titlu gratuit a unui teren de la SC TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL ALEXANDRIA catre Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Amenajare terenuri tenis Padurea Vedea, municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 74/28.09.2012 privind 
aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de 
organizare si functionare al Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Sociale, 
Protectie Sociala Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria, 
pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare la trimestrul IV 2013, pentru redimensionarea 
cheltuielilor in raport cu gradul de colectare al veniturilor; 

-Proiect de hotarere cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de 
dezvoltare pe anul 2013 din excedentul anului 2012; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2014 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea comisiilor de jurizare a lucrarilor inscrise la 
Concursul “Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat la intersectia strazilor Libertatii cu 
Dunarii; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Bucuresti, zona Cimitir 
Sf. Alexandru; 

 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor din cadrul 
“Programului de constructii locuinte pentru tineret” destinate inchirierii, in vederea intocmirii listei de 
prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite 
prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor bunuri mobile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in DJ Alexandria-Laceni - Statia 
electrica 2, lot 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata, a unui bun aflat in stare de functionare, 
din patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, 
in patrimoniul Camerei de Conturi Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala de 
Locuinte a terenului in suprafata de 343 m.p., precum si a constructiei existente pe teren, aflate in 
proprietatea privata a Consiliului local al municipiului Alexandria, situate in str. Ion Creanga, zona 
Modern, pe durata executiei investitiei pentru realizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii;  
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 712A, 
in CV 27; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona bloc A2, 
in CV 45; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc L6, in 
CV 74; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului 
Alexandria pentru perioada 2014-2020; 
 -Petitii si interpelari. 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor din cadrul 
“Programului de constructii locuinte pentru tineret” destinate inchirierii, in vederea intocmirii listei 
de prioritati. 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 cu 
privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 
Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, nr. 135 B, in 
CV 68; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al Societatii Comerciale TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 322/28.11.2013 privind 
prelungirea termenului contractual care expira la data de 31.12.2013, pentru spatiile cu alta destinatie 
decat aceea de locuinta si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 90/2012 privind acordarea 
unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare 
pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta necesitate, din municipiul Alexandria.  

 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 la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la S.C. APA SERV SA, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca prin acest mandat se incalca prevederile art. 126 alin (1) 
deoarece exista un interes patrimonial direct sau art. 127 alin (1), unde se spune ca actionarul care are 
un interes contrar societatii trebuie sa se abtina de la vot. De asemenea spune ca nu trebuie acordat un 
mandat special deoarece se poate lua aceasta hotarare si fara acest mandat. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca Municipiul Alexandria este actionar la SC APA SERV SA 
si tot municipiul Alexandria va administra acest imobil. Pentru a putea vota in AGA este nevoie de 
mandatul consilierilor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca la SC APA SERV SA sunt actionari localitatile.  
Pentru o mai mare transparenta municipiul Alexandria a stabilit ca dl Tabacitu Stefan care este 

reprezentantul municipiului Alexandria in AGA sa solicite mandat cu privire la ce urmeaza a vota. 
Celelalte localitati au imputernicit cand au nominalizat reprezentantii sa stabileasca in numele si 

pentru localitatile respective ceea ce ramane in sarcina lor. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

                                                                         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 darea in 
folosinta cu titlu gratuit a unui teren de la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL ALEXANDRIA 
catre Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 



4 
 

presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
16 voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-nii consilieri 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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare 
terenuri tenis Padurea Vedea, municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este de acord cu investitia dar ar trebui concesionat unui 
investitor privat.Tot dansul spune ca documentatia acestui proiect este foarte succinta ar trebui sa fie 
mai elaborata. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost concesionat catre un investitor privat realizarea unei 
asemenea investitii la baza din PECO dar investitia nu a fost realizata. Consiliul local este obligat sa 
asigure pentru sportul de masa atat locatii cat si tarife mici pentru a putea beneficia si oamenii care nu 
au bani. 

  
                                                                      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. 3 la HCL nr. 74/28.09.2012 privind aprobarea organigramei, a statului de 
functii, a numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public 
de interes local Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala 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 executiei bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de 
functionare si dezvoltare la trimestrul IV 2013, pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul 
de colectare al veniturilor, 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 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 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 
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii 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 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
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 acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2013 din 
excedentul anului 2012, 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 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
                                                                       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 
acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2014 pentru contribuabilii persoane fizice, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 comisiilor de jurizare a lucrarilor inscrise la Concursul “Alexandria peste 50 de ani 
– viziunea mea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca trebuie sa fie desemnat cate un reprezentant al fiecarui partid 
politic din Consiliul local al municipiului Alexandria in cele doua comisii de jurizare a lucrarilor 
inscrise la Concursul “Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”, sectiunea profesionisti si sectiunea 
public,  roga consilierii sa faca propuneri. 

Din partea PSD d-na consilier Curea Georgeta Gina propune ca din comisia de jurizare la 
sectiunea „profesionisti sa faca parte dl consilier Mocanu Daniel, iar la sectiunea „public” sa faca parte 
d-na Cobarlie Silvia. 

Din partea PNL dl consilier Oprea Eduard Laurentiu propune ca din comisia de jurizare la 
sectiunea „profesionisti sa faca parte dl consilier Popescu Dumitru Dan, iar la sectiunea „public” sa 
faca parte d-na Stancu Iuliana. 

Din partea PDL dl consilier Titirisca Florin propune ca din comisia de jurizare la sectiunea 
„profesionisti sa faca parte dl consilier Neacsu Alexandru , iar la sectiunea „public” sa faca parte tot dl 
Neacsu Alexandru. 

Din partea PPDD dl consilier Stelica Talpiga propune ca din comisia de jurizare la sectiunea 
„profesionisti sa faca parte dl consilier Abalaru Ion, iar la sectiunea „public” sa faca parte dl Iotu 
Lucian. 
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Tot dansul spune ca se va proceda la vot secret si roaga consilierii locali sa faca propuneri 
pentru alegea comisiei de numarare a voturilor. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Neacsu ionut, Titirisca Florin si Talpiga Stelica. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a 
voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

In continuare se ia o pauza pe loc, timp in care buletinele de vot vor fi completate si se va 
exercita votul secret iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul votului. 

Dl consilier Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul 
votului secret. 

Dintrun numar total de 18 voturi, 18 voturi au fost valabil  exprimate iar toti consilieri propusi 
au obtinut 18 voturi „da”. 

Dl consilier Neacsu Alexandru a parasit sala de sedinte. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot cu rezultatul votului secret si se aproba cu 17 voturi pentru, dl consilier 
Neacsu Alexandru nu a fost prezent in sala. 

Dl consilier Neacsu Alexandru a revenit in sala de sedinte. 
 

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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria situat la intersectia strazilor Libertatii cu Dunarii, 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 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria situat in strada Bucuresti, zona Cimitir Sf. Alexandru, 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 

 
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 de vanzare a locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru 
Locuinte, aflate pe raza municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

   
x 

x  x 
 

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 bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri 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 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor bunuri mobile 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 
concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in DJ Alexandria-Laceni - Statia electrica 2, lot 1, dupa care se trece la  
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca Polaris a cerut acest teren si intreaba daca vor sa faca 
groapa de gunoi acolo. Tot dansul spune ca pretul este foarte mic si propune 6 euro/mp. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin daca are idee cu cat se 
vinde terenul in acea zona si ii comunica acestuia ca pretul de vanzare este de 4 euro/mp. Tot dansul 
spune ca se va infiinta o platforma intermediara pentru sortarea selectiva de deseuri. 

Nemafiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Titirisca Florin si este “respins” cu 2 voturi “pentru” ( d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru) si 16 voturi “impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si  doua voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru si Titirisca Florin). 
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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 
transmiterea fara plata, a unui bun aflat in stare de functionare, din patrimoniul municipiului 
Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in patrimoniul Camerei de 
Conturi Teleorman, 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 transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala de Locuinte a terenului in suprafata 
de 343 m.p., precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea privata a Consiliului local 
al municipiului Alexandria, situate in str. Ion Creanga, zona Modern, pe durata executiei investitiei 
pentru realizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos spune ca in anexa la proiectul de hotarare la 
rubrica semnaturi din partea ANL se va trece „Serviciul Juridic si Avizare, Sef Serviciu, Diana Iscru, 
Consilier juridic”. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in cu modificarea  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 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 712A, in CV 27, 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 doua „abtineri” (d-nii consilieri 
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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona bloc A2, in CV 45, 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 doua „abtineri” (d-
nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
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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 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc L6, in CV 74, 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 doua „abtineri” (d-nii consilieri 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 Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului Alexandria pentru perioada 2014-
2020, 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 anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 cu privire la desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat 
preuniversitar de stat 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 16  voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-nii consilieri 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 propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea 
cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 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 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, nr. 135 B, in CV 68, 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 doua „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
             

   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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale 
TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a solicitat sprijinul guvernului pentru a obtine banii 
pentru plata gazelor in vederea furnizarii energiei termice pentru populatie.  

Banii au fost aprobati in sedinta de guvern de ieri si propune consilierilor locali sa voteze si 
aceasta hotarare de consiliu local si ii asigura pe consilierii locali ca in momentul in care o sa fie 
instiintat oficial de primirea banilor cuprinsi in hotararea de guvern , aceasta hotarare de consiliu local 
nu va fi aplicata. 

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  
modificarea si completarea HCL nr. 322/28.11.2013 privind prelungirea termenului contractual care 
expira la data de 31.12.2013, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor 
apartinand domeniului public si 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 
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 nr.1 la HCL nr. 90/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 
persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la 
utilitatile de stricta necesitate, 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. 

 
 



11 
 

 
                                                                      x   

x  x 
 

 
 

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

- Tabelul nominal nr. 16459/13.12.2013 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat 
si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 
luna ianuarie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 16460 din 13.12.2013 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2014, conform HCL nr. 
100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 16461 din 13.12.2013 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna ianuarie 2014, 
conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 16463 din 13.12.2013 al AASPS 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 ianuarie 
2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabel nominal nr. 16462 din 13.12.2013 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

domicilieaza in in blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza 
institutiile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria , care pot beneficia de transport gratuit 
urban pe luna ianuarie 20134conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul AASPS nr. 15182/13.12.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 

Balaci Petra.  
Dl presedinte de sedinta propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuanrum de 1500 lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 
Dl primar Victor Dragusin prezinta rezultatele sondajului de opinie aprobat intro sedinta 

anterioara a Cosniliului local. Tot dansul prezinta proiectele care urmeaza sa se desfasoare in 
parteneriat cu bulgarii. 

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,           
                           Petcu Marian Dragos                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 30808 din 23.12.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 19.12.2013 

 
 
 
 Subsemnatii,   Berechet Doina si Ceciu Alexandru-Razvan, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 23.12.2013, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  19.12.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


