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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 28 septembrie 2012 , 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul 
local.  
 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 
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 11 
septembrie 2012, 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. 2544 din 24 septembrie 2012 si prin adresa nr. 19982 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 2012; 
          -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. TRANSLOC  PREST  S.R.L; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, imobilul din strada Gheorghe Doja, nr.27; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 30, situata in bl. F, 
sc. A, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu; 
          -Proiect de hotarare cu privire la 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; 
          -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si de personal si a 
regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de interes local a A.A.S.P.S. 
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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unui bun imobil-fantana publica, situata in Parc Cinematograf; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii programului de executie 
a lucrarilor de reabilitare  si reparare a strazilor in anul 2012, in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 10 din 26 ianuarie 2012 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Libertatii, nr. 312; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea destinatiei unui spatiu pentru colectarea selectiva 
si depozitare temporara a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice de la gospodariile 
perticulare; 
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         -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea liniei de credit in valoare de 1.600.000 lei, 
transformata in credit pe obiect catre SC TERMA SERV SRL Alexandria in vederea achitarii 
consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic;  

-Petitii si interpelari.  
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse 

pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune retragerea pe ordinea de zi a urmatoarelor 
proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la 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; 

-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea liniei de credit in valoare de 1.600.000 lei, 
transformata in credit pe obiect catre SC TERMA SERV SRL Alexandria in vederea achitarii 
consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea destinatiei unui spatiu pentru colectarea selectiva 
si depozitare temporara a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice de la gospodariile 
perticulare si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la rescadentarea creditului in suma de 375.038,23 la 
contractul de credit nr. 16/530/14.01.2005 al SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA. 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de reorganizare si restructurare a SC 
TERMA SERV SRL ALEXANDRIA. 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 66/2012 privind 
stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure 
domiciliate pe raza municipiului 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca bugetul se va rectifica ori de cate ori se va majora 
capitalul social al unei societati subordonate Consiliului local si nu este normal sa se intample asa 
ceva. Tot dansul este de parare ca intrun an bugetar trebuie sa se faca maxim doua rectificari. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca rectificare bugetara se poate face oricand este nevoie spre 
exemplu o rectificare bugetara trebuie sa se faca ori de cate ori finantele publice aloca banii pentru 
municipiul Alexandria, au fost vandute terenurile de la unitatea militara, suma de bani respectiva 
trebuia prinsa in buget printr-o rectificare bugetara, motivele pentru o rectificare bugetara sunt multe. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca in aceasta rectificare sunt prinsi banii pentru majorarea 
capitalului social al SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria, aceasta majorare nu este suficient de 
bine motivata si prin urmare nu va vota bugetul. 

Nemafiind 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 voturi „impotriva”(d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Tanase Florentiu, Titirisca Florin). 

x 
    x                 x 

 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al S.C. TRANSLOC  PREST  S.R.L, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca raportul de specialitate nu este suficient de bine 
argumentat si nu se justifica  aceasta majorare de capital social. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca toate societatile subordonate ofera servicii publice 
cetatenilor, aceste servicii trebuiesc imbunatatite continuu. SC TRANSLOC PREST este una dintre 
societatile care functioneaza bine. 

Nemafiind 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 voturi „impotriva”(d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Tanase Florentiu, Titirisca Florin). 

x 
    x                 x 

  
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la declararea ca bun 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, imobilul din strada 
Gheorghe Doja, nr. 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 unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 30, 
situata in bl. F, sc. A, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl  presedinte de sedinta, prezinta proiectul 
de hotarere, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
organigramei, a statului de functii si de personal si a regulamentului de organizare si functionare a 
serviciului public de interes local a A.A.S.P.S. 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 
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x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea din 
domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui bun imobil-
fantana publica, situata in Parc Cinematograf, 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 , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii 
programului de executie a lucrarilor de reabilitare  si reparare a strazilor in anul 2012, in 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 , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea anexei la HCL nr. 10 din 
26 ianuarie 2012 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.  

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si roaga se se faca  propuneri 
pentru comisia de numarare a voturilor.  

Dl consilier Mocanu Daniel propune  ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-
nii consilieri Doncea Bogdan, Abalaru Ion si Petcu Marian Dragos. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Mocanu Daniel si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte propuneri se trece la exercitarea votului secret. 
D-l presedinte al comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret dupa cum 

urmeaza: dintrun total de 19 voturi, 19 au fost valabil exprimate. 
 Dl Potbaniceanu Bogdan a obtinut 16 voturi „da”, si 3 voturi „nu”, d-na Matei Ana Maria a 

obtinut 16 voturi „da” si 3 voturi „nu”.  
Nemafiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

 
   

x 
x  x 

 
               

La urmatorul punct de pe ordinea de zi,  presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta 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 strada Libertatii, nr. 312, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.   



5 
 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in mandatul trecut a avut o initiativa similara pentru 
construirea de parcari subterane, pentru a se putea realiza acest proiect Municipiul Alexandria s-a 
asociat cu o societate spaniola insa proiectul a esuat datorita crizei financiare. 

In acest mandat se reia ideea de a construi parcari dar sub o alta forma, prezentul proiect 
consta intro constructie in care la parter si etajul 1 se vor gasi magazine, iar la etajul 2 si pe acoperis 
vor fi parcari de autoturisme. 

Dl consilier Titirisa Florin spune ca proiectul este frumos dar municipiul nu are nicio garantie 
va deveni realitate, deoarece in caietul de sarcini nu este o asemenea prevedere. Tot dansul spune ca 
acest teren ar trebui vandut pentru ca municipiul sa incaseze banii mai multi si imediat. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in momentul in care se concesioneaza un teren prin 
caietul de sarcini se pot pune conditii, insa daca terenul este vandut, cumparatorul devine proprietar si 
nu i se mai poate nicio conditie . Chiar daca municipiul incaseaza 300 milioane lei vechi redeventa, 
valoarea de impozitare a cladirii va fi de ordinul miliardelor de lei vechi. Daca in 12 luni castigatorul 
licitatiei nu obtine autorizatia de construire contractul se reziliaza. 

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

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la rescadentarea creditului in suma de 375.038,23 la 
contractul de credit nr. 16/530/14.01.2005 al SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca se dovedeste inca o data ca aceste societate inghite 
bucati din oras. Pe viitor acest subiect trebuie tratat cu mai mare atentie. Tot dansul spune ca ar trebui 
cerut falimentul acestei societati. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca daca acesta societate o sa mai produca pierderi o sa ceara 
falimentul societatii.  

Tot dansul spune ca prin acest poiect de hotarare se salveaza doua terenuri.  
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

x 
x  x 

 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea planului de reorganizare si restructurare 
a SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acesta hotarare nu este un plan de reorganizare. 
Tot dansul spune ca acesta societate are de strans datori de 1 milion de euro de la populatie si 

este de parere ca jumate din aceasta suma nu mai poate fi recuperata deoarece s-a prescris. 
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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru si Tanase Florentiu).  

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea si 
completarea HCL nr. 66/2012 privind stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de 
urgenta, familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria, dupa care se 



6 
 

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, Voicila Florea, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 9487 din 26.09.2012 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 octombrie 2012, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 9490 din 26.09. 2012 a AASPS , pensionarii cu domiciliul in Alexandria 

cu pensii de pana in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban, pe luna 
octombrie 2012, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 9488 din 26.08.2012 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna octombrie 2012, conform 
HCL nr. 202/30.09.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 9484 din 26.09.2012 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 
octombrie 2012, conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 20268/26.09.2012, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la 

contractul de inchiriere nr. 28477/19.12.2010. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 20208/26.09.2012, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la 

contractul de concesiune  nr. 2975/05.03.2002. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o abtinere (dl 

consilier Tanase Florentiu). 
-Referatul nr. 9545/27.09.2012 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de 

urgenta constand in lemne de foc. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Informarea nr. 20302/26.09.2012, a Primarului municipiului Alexandria cu privirea la 

solicitarile de debransare de la sistemul centralizat de energie termica a locuintelor proprietatilor 
blocurilor care fac parte din zona unitara, municipiul Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca situatia este complicata deoarece exista o zona unitara 
aprobata in Consiliul local, dar exista solicitari de debransare si doreste ca fiecare consilier sa-si 
spuna punctul de vedere cu privire la acest subiect. 

Tot dansul spune ca daca se vor permite debransarile vor suferi oamenii cei mai saraci 
deoarece vor plati mai mult si roaga Consiliul local sa vina in sedinta urmatoare cu propuneri care vor 
fi puse in practica la anul. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca se intanlesc doua situatii paguboase deoarece Terma 
Serv are pierderi iar oamenii nu au bani.Tot dansul spune ca ar trebui facuta o negociere cu furnizorul 
de gaz sa monteze centrale pe banii lor si sa-si recupereze banii pe termen lung. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca si la dansul au venit oameni care au solicitat debransarea 
si propune ca anul acesta sa primeasca de la Terma iar la anul sa li se ofere posibilitatea de a se 
debransa. 
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-Refertul AASPS Alexandria nr. 9411/25.09.2012, cu privire la solicitarile pentru scolarizare 
gratuita , a studiilor universitare pentru anul 2012/2013 la Universitatea Valahia din Tirgoviste – 
Filiala Alexandria. 

Dl consilier Neacsu Alexandru propune pentru a beneficia de scolarizare gratuita in anul 
universitar 2012/2013 pe d-na Geta Binaca Liliana. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Neacsu Alexandru si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta propune  pentru a beneficia de scolarizare gratuita in anul universitar 
2012/2013 pe d-na Abaluta Rodica Gabriela. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl presedinte de sedinta propune  pentru a beneficia de scolarizare gratuita in anul universitar 

2012/2013 pe d-na Marcus Bianca Mariana. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Refertul AASPS Alexandria nr. 9475/26.09.2012, cu privire la solicitarile pentru scolarizare 

gratuita , a studiilor de masterat pentru anul 2012/2013 la Universitatea Valahia din Tirgoviste – 
Filiala Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul si se aproba cu unanimiate de voturi. 
-Tabelul Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria cu elevi care solicita vizarea legitimatiei de 

calatorie pe ruta IAA-Liceul Tehnologic  cu autobuzele SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot tabelul si se aproba cu unanimiatte de voturi. 
-adresa nr. 23/12.09.2012, a CS UNIVERSITATEA ALEXANDRIA prin care solicita sprijin 

pentru achizitionarea de materiale sportive. 
-adresa nr. 19755/26.09.2012, a d-lui Stefanescu Vasile prin care solicita incetarea activitatii 

autogarii din str. Cuza Voda din municipiul Alexandria. 
Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta solicitare va fi clasata. 
Dl Stefanescu Vasile spune ca a existat o hotarare de Consiliu local prin care s-a infiintat 

aceasta autogara iar aceasta hotarare nu a fost respectata, ulterior s-a constituit o comisie care a 
verificat conditiile in care isi desfasoara activitatea aceasta autogara, s-au dispus niste masuri dar nu 
au fost respectate. 

Dl primar spune ca in hotararea initiala erau impuse clauze pentru patronul autogarii printre 
care si cea de a ridica un gard pe care proprietarul locuintei l-a refuzat, patronul de acolo s-a oferit sa-
i izoleze fonic casa dar de asemenea a refuzat. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca este inacceptabil ca o autogara sa functioneze acolo 
deoarece spatiul este foarte mic si autobuzele sunt mari. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca are ca solutie cumpararea casei de catre autogara. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca se poate purta o negociere cu patronul autogarii in acest 

sens.  
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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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.20660  din 01.10.2012 
 
 
 
 
 

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

din 28.09.2012 
 
 
 
 Subsemnatii,  Ene Paulica si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 01.10.2012, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.09. 2012,  la  tabla  de afisaj a 

institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  INSPECTOR,                                      INSPECTOR, 
   
                   Ene Pulica                                  Ceciu Alexandru-Razvan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


