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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 21 iunie 2012, orele 14,00, in sedinta de constituire a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, 
in prezenta a 19 consilieri alesi din totalul de 19 cati alcatuiesc consiliul local al municipiului 
Alexandria. 
 Deschiderea şedinţei s-a facut de către împuternicitul Prefectului, in persoana d-rei 
subprefect Dan Carmen Daniela care arata ca potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a prevederilor cap. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi 
completările ulterioare, Prefectul Judeţului Teleorman, Zorinel Niculcea, numit prin HGR nr. 
446/2012 a convocat prin Ordinul nr. 832 din 19 iunie 2012, consilierii locali, declaraţi aleşi la 10 
iunie 2012, pentru constituirea Consiliului local al municipiului Alexandria, precum şi pentru 
depunerea jurământului de către primar.   
 Tot dansa spune că potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările si completarile ulterioare, şedinţa este 
legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul consilierilor aleşi, in acest sens  informeaza că 
din datele puse la dispoziţie, s-a constatat că din totalul de 19 consilieri locali aleşi la 10 iunie 2012 
sunt prezenţi în sală un număr de 19 consilieri, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite condiţiile legale 
şi se pot desfăşura lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Alexandria . 

De asemenea,  informeaza că la lucrările şedinţei participă şi d-l Pasca Florea, preşedintele 
Judecătoriei Alexandria pentru a prezenta sentinţa civilă de validare a mandatului de primar.  
 Domnisoara subprefect Dan Carmen Daniela informeaza ca Lucrările şedinţei de constituire 
potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 9 alin. (2) din OG 
nr. 35/2002 cu modificările şi completările ulterioare,  trebuie structurate în două părţi, după cum 
urmează: 
 - prima parte a şedinţei de constituire va fi condusă de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 
consilieri dintre cei mai tineri, desemnaţi pe baza documentelor existente în dosarele de alegeri ale 
consilierilor şi se va desfăşura până după constituirea consiliului local şi alegerea preşedintelui de 
şedinţă; 
 - partea a doua a şedinţei va fi condusă de preşedintele de şedinţă ales potrivit legii. 
 Din documentele puse la dispoziţie de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 1 Municipiul 
Alexandria s-a constatat că doamna consilier Ghicica Maria din partea USL este cel mai în vârstă 
consilier ales la 10 iunie 2012, iar doamna Cobarlie Silvia din partea USL şi domnul Neacsu Ionut 
din partea USL sunt cei mai tineri consilieri care o vor asista pe doamna Ghicica Maria. 
 Acestia sunt rugati să preia conducerea lucrărilor primei părţi a şedinţei de constituire a 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 
 

x 
x x 

 
 
 Dupa preluarea conducerii lucrarilor primei parti a sedintei de constituire, d-na Ghicica 
Maria multumeste , in numele echipei, pentru increderea acordata si declara deschise lucrarile 
sedintei de constituire pentru care propune urmatoarea ordine de zi: 
 

 
 
 

 
 



 
2 

 1. Alegerea comisiei de validare 
 2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012. 
 3. Depunerea jurământului de către consilierii validati. 
 4. Constituirea Consiliului local 
 5. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni  
Iar in a doua parte a sedintei. 
 6. Depunerea jurământului de către primar 
 7. Alegerea  viceprimarilor municipiului Alexandria. 
 8. Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 
local. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi d-na presedinte de varsta supune 
la vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x x 

 
  
 Se intra in ordinea de zi şi potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  
publice locale, republicată cu modificările şi completările, precum şi ale art. 4 din OG nr. 35/2002 
cu modificările şi completările ulterioare,  se trece la alegerea comisiei de validare alcătuită din 3-5 
membrii şi  propune ca aceasta sa fie alcatuita din 3 membrii. 
 Intreaba daca sunt obiectiuni in legatura cu numarul de trei consilieri care sa formeze 
comisia de validare si pentru ca nu sunt supune la vot acest numar si se aproba cu unanimitate de 
voturi, apoi solicita propuneri pentru comisia de validare. 
 D-na Cobarlie Silvia propune ca din comisa de validare sa faca parte D-nii Petcu Marian 
Dragos, Mocanu Daniel Marian si Tapliga Stelica. 
 Dl presedinte de sedinta supune apoi la vot, individual , cele trei propuneri,  si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 D-na presedinte de varsta arata ca prin acest vot , actualul consiliu local a adoptat prima sa 
hotarare din aceasta legislatura si anume, alegerea comisiei de validare , care la randul ei, isi va 
alege in prima sedinta, presedintele si secretarul.  
 

x 
x x 

 
 Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume validarea consilierilor alesi la 10 
iunie 2012 pentru ca d-na presedinte de varsta, propune o scurta pauza, timp in care comisia de 
validare se retrage impreuna cu secretarul municipiului Alexandria, dl Iulian Purcaru, care va pune 
la dispozitia comisiei de validare dosarul de la Biroul electoral de circumscriptie nr.1 municipiul 
Alexandria, cu documentele care au stat la baza alegerii consilierilor si, dupa ce isi desemneaza 
functiile de presedinte si secretar, comisia va intocmi raportul cu privire la validare. 
 D-na presedinte de varsta supune la vot aceasta propunere si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x x 

 
 La revenirea in sala a comisiei de valdare dl consilier Petcu Marian Dragos – presedintele 
comisiei de validare prezinta raportul pentru validarea mandatelor de consilierilor alesi. 
 Dupa prezentarea raportului d-na presedinte de varsta, supune la vot , in ordine alfabetica, 
validarea fiecarui consilier, cu precizarea ca aceasta se face prin votul deschis al consilierilor 
prezenti si ca nu participa la vot consilierul a carui validare este supusa votului. La apelul nominal 
al fiecarui consilier , dl presedinte de varsta supune la vot: Cine este pentru?; Cine este impotriva?; 
Se abtine cineva? Si toti consilierii sunt validati cu unanimitate de voturi. 

 D-na  presedinte de varsta supune la vot proiectul de hotarare si precizeaza ca prin acest 
vot, in unanimitate,  a fost adoptata a doua hotarare a Consiliului local din aceasta legislatura.  
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x 
x x 

 
  
 In continuare, d-na presedinte de varsta, intrucat toti consilierii au fost validati Conform art. 
32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, acestia trebuie să depună, in fata Consiliului local, jurământul prevăzut de 
lege. 
 In acest sens propune următoarea procedură: asistenţa se va ridica în pricioare şi consilieri 
validaţi se vor prezenta la apel nominal, în ordinea alfabetică, la masa special amenajată, pe care se 
află Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe biblie cât şi pe Constituţie, va da 
citire textului Jurământului şi-l va semna, în două exemplare, unul pentru consilier şi unul la dosar. 
 D-na presedinte de varsta supune la vot procedura sus mentionata si se aproba cu 
unanimitate de voturi, dupa care se trece la depunerea Juramantului, de catre consilierii validati 
dupa procedura mai sus prezentata si aprobata. 
 Jurământul prevăzut de lege fiind depus de  consilierii aleşi, în conformitate cu prevederile 
art. 34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, d-na 
presedinte de varsta declara legal constituit Consiliul local al Municipiului Alexandria, ca autoritate 
deliberativă a administraţiei publice locale si prezinta proiectul de hotărâre nr. 3 privind constituirea 
Consiliului local al Municipiului Alexandria dupa care il supune la vot si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
  

x 
x x 

 
In continuare d-na presedinte de varsta spune ca pentru partea a doua a şedinţei trebuie să se 

faca propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrarile sedintelor 
consiliului local pentru urmatoarele trei luni, conform art. 9 alin. (1) din OG nr. 35/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare. În aceste ii  roaga să faca propuneri. 

Dl conislier Voicila Florea propune ca presedintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni sa 
fie domnul consilier Calota Florica Ica. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de varsta supune la vot propunerea d-lui 
consilier Voicila Florea si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de varsta supune la vot proiectul de hotarare cu 
propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de varsta multumeste mai tinerilor sai colegi pentru sprijinul acordat si in 
numele lor intregii asistente pentru intelegrea acordata pe parcursul desfasurarii primei parti a 
sedintei si se retrag. 

Dl presedinte de sedinta Calota Florica Ica preia conducerea sedintei si da cuvantul d-lui 
Pasca Florea, presedintele  judecatoriei Alexandria, pentru a prezenta hotararea acestei instante 
pronuntate prin sentinta civila nr. 720/18 iunie 2012 in camera de consiliu , cu privire la validarea 
alegerii d-lui Victor Dragusin ca Primar al municipiului Alexandria in urma alegerilor locale din 10 
iunie 2012. 
 

În continuare dl presedinte de sedinta acarta ca  potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, domnul primar trebuie să depună 
jurământul prevăzut de art. 32 alin. (1) din legea anterior menţionată, la masa special  amenajată, 
punând mâna stângă pe Constituţie şi Biblie. Pentru aceasta roaga asistenţa să se ridice în picioare, 
ia pe domnul primar să citească textul jurământului şi să îl semneze. 

După depunerea jurământului, dl presedinte de sedinta il declara investit in functia de Primar, 
al municipiului Alexandria  pe  d-l Victor Dragusin, dupa care ii pune pe umar esarfa tricolora in 
aplauzele intregii asistente.   

Dl primar adreseaza un cuvant de multumire tuturor locuitorilor municipiului Alexandria si 
exprima cateva ganduri pentru mandatul pentru care a fost ales. 
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x 

x x 
 

Urmatorul punct de pe ordinea de zi este alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria, in 
acest sens dl presedinte de sedinta precizeaza ca in conformitate cu  prevederile OG nr. 35/2002 şi 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, municipiile reşedinţă de judeţ au câte un primar şi doi viceprimari, aleşi în condiţiile 
legii. 

De asemenea dl presedinte de sedinta precizeaza ca in conformitate cu  prevederile art. 57 
alin. (7) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, pe durata 
exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de 
indemnizaţia aferentă acestui statut. Viceprimarii se aleg prin vot secret al majorităţii consilierilor în 
funcţie, la propunerea consilierilor, sau a grupurilor de consilieri. 

 
x 

x x 
 

Dl presedinte de sedinta roga domnii consilieri să facă propuneri pentru cele doua funcţii de 
viceprimar. 

D-na consilier Ghicica Maria propune ca viceprimarii municipiului Alexandria sa fie d-nii 
consilieri Calota Florica-Ica si Popescu Dumitru-Dan. 

Dl presedinte de sedinta  roaga consilierii locali să fie de acord ca propunerile facute sa  fie 
trecute  pe buletinele de vot în ordinea propunerilor. 

De asemenea tot dansul propune ca pentru numărarea voturilor sa se aleaga o comisie formata 
din trei membrii. 

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

Dl presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru componenta comisiei 
de numarare a voturilor. 

D-na consilier Stancu Iuliana propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte 
urmatorii consilieri locali d-na Cobarlie Silvia , dl Neacsu Ionut si dl Doncea Bogdan. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot prpunerea d-nei consilier 
Stancu Iuliana si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl presedinte de sedinta prezinta tehnica votării. 
 Pentru alegerea viceprimarilor, votul se exprimă prin înscrierea cuvantului “DA” în dreptul 
candidatului pentru care se optează şi anume în dreptunghiul de la rubrica “OPŢIUNE”, din 
buletinul de vot deci, nu în afara acestuia. 
 Orice altă menţiune sau însemnare în buletinul de vot, în afară de cuvantul “DA” de la 
rubrica “OPŢIUNE” duce la anularea votului. 
 Viceprimarii se aleg prin votul majorităţii consilierilor în funcţie.  
 Sunt în funcţie 19 consilieri şi în consecinţă majoritatea reprezintă 10 voturi. 
 Dacă nu se întruneşte acest număr de voturi în primul tur de scrutin pentru alegerea celor doi 
viceprimari, adica, daca nici unul dintre candidati nu intruneste votul majoritatii consilierilor in 
functie, se organizeaza unul sau mai multe tururi de scrutin cu toti candidatii propusi, pana se alege 
cel putin unul din cei doi viceprimari. 
 In cazul in care numai unul dintre viceprimari a fost ales, se organizeaza un al doilea tur de 
scrutin cu candidatii aflati pe primele doua locuri sau in situatie de balotaj si va fi declarat ales acel 
candidat care a obtinut jumatate plus unul din voturile consilierilor in functie. 
 Pentru aceasta, fiecare consilier va primi câte un buletin de vot, ce se va ştampila în prezenţa 
secretarului municipiului Alexandria după care va semna în listă, consemnându-se astfel că s-a 
primit buletinul după care îşi va exprima votul apoi se împătureşte buletinul cu opţiunea în interior 
pentru a-i asigura secretul şi apoi se introduce în urna sigilată, care se află la masa prezidiului şi în 
acest mod se va vota pe rând toţi de catre toti consilierii prezenţi în sală. 
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Dacă nu se respectă această procedură legală, votul se anulează, aşa că,  roaga insistent să 
acorde toată atenţia tehnicii de votare expusă, astfel ca votul să fie valabil exprimat. 

x 
x x 

 
 
 In continuare dl presedinte de sedinta il roaga pe domnul preşedinte al comisiei de numărare 
a voturilor să  prezinte rezultatul votării. 
 D-na presedinte al comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret. 

Dintrun numar total de 19 voturi, 19 voturi au fost valabil exprimate obtinandu-se urmatorul 
rezultat: 
 Dl consilier Calota Florica Ica a obtinut 18 voturi „DA” si 1 vot „NU”. 
 Dl consilier Popescu Dumitru-Dan a obtinut 18 voturi „DA” si 1 vot „NU”. 
 Deci viceprimarii municipiului Alexandria pentru mandatul 2012-2016 vor fi domnii Calota 
Florica-Ica si Popescu Dumitru-Dan. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarilor 
municipiului Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 
  

x 
x x 

  
   

        La ultimul punct al ordinii de zi, se trece la organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate.  

         In conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei 
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa constituire consiliile 
locale isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Conform 
prevederilor art. 15  alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare, domeniile de activitate 
in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi 
intotdeauna impar, se stabilesc de catre Consiliul local, in functie de specificul activitatii din 
municipiul Alexandria. 

  Dl presedinte de sedinta propune ca la nivelul Consiliului local al municipiului 
Alexandria sa se constituie 5 comisii dupa cum urmeaza: 

 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 
si privat, protectia mediului, realizarea lucrarilor publice compusa din 5 membri; 

 - Comisia pentru activitati economice, buget finante, servicii publice si agricultura 
compusa din 5 membri; 

- Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea 
drepturilor si libertatilor cetatenilor compusa din 5 membri; 

 - Comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia 
copilului compusa din 5 membri; 

- Comisia pentru activitati culturale, sport si turism compusa din 5 membri. 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta intreaba consilierii locali daca sunt de 

acord cu numarul de 5 comisii si cu denumirea acestora si supune la vot numarul de 5 comisii 
precum si denumirea acestora si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru componenta comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate. 
 Dl consilier Doncea Bogdan Alin propune ca din comisia pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, realizarea lucrarilor publice 
sa faca parte urmatorii consilieri locali: 
 Calota Florica-Ica         – USL 
 Cobarlie Silvia               - USL 
 Ghicica Maria                - USL 
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 Tanase Florentiu             - APT 
 Voicila Florea                  - USL 
  
 Dl consilier Doncea Bogdan Alin propune ca din comisia pentru activitati economice, buget 
finante, servicii publice si agricultura sa faca parte urmatorii consilieri: 
 Streinu Marius                - USL 
 Brosteanu Andreea         - USL 
 Neacsu Ionut                   - USL 
 Iotu Lucian                      - PPDD 
 Titirisca Florin –Nicosor – APT 
 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin propune ca din comisia pentru administratie publica 
locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor sa faca 
parte urmatorii consilieri: 

Mocanu Daniel Marian    - USL 
Neacsu Ionut                   - USL 
Popescu Dumitru Dan     - USL 
Abalaru Ion                     - PPDD 
Streinu Marius                 - USL 
 
Dl consilier Doncea Bogdan Alin propune ca din comisia pentru invatamant, sanatate, culte, 

munca si protectie sociala, protectia copilului sa faca parte urmatorii consilieri: 
Petcu Marian Dragos       -USL 
Stancu Iuliana                  -USL 
Curea Gina Georgeta       -USL 
Popescu Dumitru Dan     -USL 
Doncea Bogdan Alin       -USL 
 
Dl consilier Doncea Bogdan Alin propune ca din comisia pentru  activitati culturale, sport si 

turism sa faca parte urmatorii consilieri: 
Voicila Florea                  -USL 
Doncea Bogdan Alin       -USL 
Talpiga Stelica                -PPDD 
Neacsu Alexandru          -APT 
Cobarlie Silvia                -USL 
Dl presedinte de sedinta supune la vot  (pe rand) propunerile facute si se aproba cu 18 voturi 

„pentru si o abtinere (dl consilier Neacsu Alexandru). 
  

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu 
privire la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local si 
componenta lor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

      
 Ordinea de zi fiind epuizată, dl presedinte de sedinta  mulţumeste pentru participare şi 
ureaza să fie într-un ceas bun!  
 


