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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 24 martie 2014, 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 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 18 (optsprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
dl consilier Streinu Marius fiind absent motivat iar un loc fiind declarat vacant.  
 D-na. presedinte de sedinta Mioara Andreea Brosteanu 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 d-na. 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. 
 In continuare d-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al 
sedintei extraordinate din data de 17 martie 2014 si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Tot d-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal ale sedintei de 
indata din data de 17 martie 2014 si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Mioara Andreea Brosteanu , da cuvantul d-lui. 
primar Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 558 din 20 martie 2014 si prin adresa nr. 7990 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 Dl primar Victor Dragusin multumeste consilierilor locali pentru ca au raspuns invitatiei la 
aceasta sedinta extraordinara deoarece acest proiect de hotarare trebuia aprobat pana la sedinta de joi.  
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale 
„Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” si a cheltuielilor 
legate de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria; 
 - Petitii si interpelari. 
 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de completare a ordinii de zi si pentru 
ca nu sunt  d-na presedinte de sedinta 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 aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Reabilitare adapost pentru 
familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul 
local al Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca fata de forma prezentata la comisii s-a introdus art. 2 care 
reprezinta valoarea eligibila a proiectului. 

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

In constinuare d-na presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local. 
-Solicitarea d-lui Cristoiu Marin domiciliat in municipiul Alexandria care solicita ajutor 

umanitar si financiar pentru refacerea locuintei care s-a degradat datorita precipitatiilor abundente. 
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D-na presedinte de sedinta spune ca aceasta solicitare trebuie analizata cu atentie deoarece nu 
se precizeaza la ce suma se face referire. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca la fata locului a fost prezenta o comisie din primarie care 
trebuia sa stabileasca costul materilalelor de constructii. Tot dansul spune ca doreste un raport al 
comisiei care s-a prezentat la fata locului. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca inainte de sedinta a avut o discutie cu dl Voicu Ioan 
directorul AASPS Alexandria care i-a comunicat ca persoana respectiva a mai beneficiat de ajutor din 
partea Consiliului local iar din ceea ce este prezentat astazi la mapa nu se poate lua o hotarare in 
aceasta sedinta. 

D-na presedinte de sedinta spune ca in momentul in care va fi prezentat raportul comisiei de 
specilaitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului se va lua o hotarare in acest sens. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste sa atraga atentia celui care se ocupa de site-ul 
primariei ca dansul face parte din comisia economica si pe site apare ca facand parte din alte comisii. 

 Tot dansul spune ca observa ca activitatea consiliului local incepe sa se desfasoare in mod 
legal este prima data cand primeste invitatia la sedinta pe comisii semnata de presedintele comisiei. 

De asemenea spune ca dl Florea Laurentiu si-a castigat in instanta dreptul de a fi consilier 
local si doreste ca hotararea instantei sa fie pusa in aplicare imediat.  

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,           
                            Mioara Andreea-Brosteanu                                               Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.8313 din 25.03.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 24.03.2014 

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

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 25.03.2014, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta extraordinara a Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  24.03.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


