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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 29 aprilie 2014, 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 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
dl consilier Mocanu Daniel Marian fiind absent motivat iar un loc fiind declarat vacant. 
 D-na. presedinte de sedinta Andreea Mioara 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. 

D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 27 
martie 2014, 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, d-na. presedinte de sedinta, Mioara Andreea Brosteanu, da cuvantul d-lui. primar 
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 767 din 23 aprilie 2014 si prin adresa nr. 10471 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 
Alexandria pe anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data 
de 31.03.2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult din 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” prin 
acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii 
serviciului de gestionare a cainilor fara stapan la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona Piata 
Unirii, nr. 304-308; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor copertine apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 19, situata in blocul F, 
strada Ion Creanga, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la 
locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 95/30.04.2009 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor 
unitati locative in vederea vanzarii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la abrogarea partiala a anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind 
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 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 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, poz. 6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 805; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 1614a; 
 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea partiala a HCL nr. 353/19.12.2013 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri 
din cadrul P.T.1, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare catre AASPS Alexandria a 
unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor terenuri situate in Cimitirul „Sf. Alexandru” si Cimitirul „Sf. 
Vineri”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Turta 
Dumitra, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane 
varstnice dependente „Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul “Adapostului 
social temporar” pentru domnul Chiru Marian din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
 -Petitii si interpelari. 
 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea 
de zi. 
 Dl primar Victor Dragusin propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarare: 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala 
pentru Locuinte, a unui teren in suprafata de 4.915,00 mp, aflat in proprietatea privata a 
municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului local al Municipiului Alexandria, situat in 
strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4, pe durata construirii de locuinte proprietate privata prin credit 
ipotecar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala 
pentru Locuinte, a terenului in suprafata de  343,00 mp, precum si a constructiei existente pe teren, 
aflate in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului local al 
Municipiului Alexandria, situate in municipiul Alexandria, Blocul G, scara A, zona Modern, strada 
Ion Creanga, judetul Teleorman, pe durata executiei investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirierii, pentru specialisti din sanatate; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil care apartine domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria. 
 Dl consilier Neacsu Ionut propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hoatrare cu 
privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi cu propunerile de modificare ale d-lui primar Victor Dragusin si ale d-lui consilier 
Neacsu Ionut si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului Alexandria pe anul 
2013, 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 15 voturi „pentru” si 
2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

                                                                         x 
    x                 x 

 
In continuare, d-na 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 municipiului Alexandria la data de 31.03.2014, 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 15 voturi „pentru” si doua voturi 
„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
 

             
   x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na 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 2014, 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 15 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
                                                                      x 

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult din municipiul Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii .  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste o conciliere cu aparatul de specialitate dupa ce pe 
site-ul institutiei la unele proiecte de hotarari au fost anexe lipsa dar problema s-a remediat. Referitor la 
acest proiect de hotarare a observat ca se dau multi bani pentru unitatile de cult din municipiul 
Alexandria.  

In raportul de specialitate la analiza economica si tehnica sunt prevazute doar trei documente si 
doreste sa faca o referire la cum ar trebui sa arate documentatia conform HG 1270/2002.  
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Dl primar Victor Dragusin spune ca referitor la problema semnalata cu privire la site-ul 
institutiei, softul a fost schimbat si au existat anumite probleme cu transferul datelor din excel in pdf, 
nu a fost vorba de rea intentie din partea salariatilor. 

 Referitor la cea de a doua problema atrage atentia colegilor din aparatul de specialitate sa fie 
atenti la ce documente solicita deoarece ii va da afara si-l va angaja pe dl consilier Titirisca Florin, daca 
se dovedeste ca dansul are dreptate. 

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

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” prin acordarea unor premii si 
diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie, 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 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in 
anul 2014 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a discutat cu dl director al ASCE, Jusca Mihai, si i-a spus 
acestuia ca o sa spuna in plen ca in conformitate cu prevederile anexei la HCL nr. 97 din 17.03.2014 se 
doreste amenajarea aleilor pietonale din Parc Padurea Vedea acelasi lucru se intanleste in anexa la HCL 
117/27.03.2014 si doreste ca aceasta prevedere sa fie eliminata dintr-una din hotarari deoarece 
reprezinta aceeasi lucrare.  

Dl Jusca Mihai, directorul SC ASCE SRL spune ca lucrarea nu va fi bugetata de doua ori. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca hotararea care va fi aprobata in aceasta sedinta va ramane in 

vigoare celelealte incetandu-si aplicabilitatea.  
  Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin, Neacsu Alexandru). 

 
 

          x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na 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 desfasurare a activitatii serviciului de gestionare a 
cainilor fara stapan la nivelul municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier local Titirisca Florin spune ca a studiat proiectul de hotarare si este in regula dar nu 
a vazut ce sanctiuni exista pentru detinatorii de caini care nu respecta art. 32 si 63. 
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Dl director al SC SSV SRL, Gaina Rodica, spune ca toate sanctiunile sunt prevazute in 
regulamentul de convietuire sociala.  

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

 
                                                                       x 

x  x 
In continuare, d-na 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 in strada Libertatii, zona Piata Unirii, nr. 304-308, 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, d-na 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 unor copertine apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste sa faca un amendament cu privire la pret, 
cunatumul acestuia  sa nu mai fie in euro si sa sa fie redus la 20 de lei/luna  deoarece actualmente este 
destul de mare. 

Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui 
consilier Titirisca Florin si este respins cu doua voturi „pentru”. 

Dl secretar Iulian Purcaru roaga pe d-nii consilieri locali sa tina putin mai mult mainile ridicate 
pentru a se putea consemna in procesul verbal al sedintei rezultatul votului. 

D-na presedinte de sedinta reia votul amendamentului d-lui consilier Titirisca Florin si este 
respins cu doua voturi „pentru”, 8 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Streinu Marius , Oprea Eduard 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Petcu Marian Dragos, Iotu Lucian si doamnele consilier Cobarlie 
Silvia, Ghicica Maria si Brosteanu Mioara Andreea) si 7 „abtineri”. 

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il 
supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru).       

Dl primar Victor Dragusin spune ca in municipiul Alexandria mai sunt astfel de copertine la 
acest pret iar daca ar fi redus s-ar crea o discrepanta intre cei care au contracte in derulare si cei care ar 
urma sa incheie astfel de contracte. In mandatul trecut s-a incercat uniformizarea acestor tarife pe zone 
si pe activitati. 

x 
x  x 

 
In continuare , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 19, situata in blocul F, strada Ion Creanga, municipiul Alexandria, 
ca locuinta de serviciu, 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 
15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 
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x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri, 
destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Voicila Florea anunta ca la acest proiect de hotarare nu va participa la dezbatere si 
aprobare deoarece are interes patrimonial si paraseste sala de sedinta. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a facut o remarca la sedinta pe comisii sa fie introdusa 
posibilitatea de a face contastatii si a aflat ca s-a rezolvat. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca de regula in proiectele de hotarare nu se trece ceea ce este 
expres prevazut de lege, dar amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin este pertinent.  

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

 
 
x 

x  x 
 D-na presedinte de sedinta il invita pe dl consilier Voicila Florea sa pofteasca in sala. 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la abrogarea partiala a 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 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 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru).  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

x 
x  x 

In continuare, d-na 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. 95/30.04.2009 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unor unitati locative in vederea vanzarii, 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, d-na 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 2, 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 15 voturi „pentru” si 2 
„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru).  
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x 

x  x 
 

In continuare, d-na 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 zona Piata Peco, poz. 6, 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, d-na 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 strada Bucuresti, zona bloc 805, 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 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

   x 
    x                 x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 1614a, 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la revocarea partiala a HCL nr. 353/19.12.2013 privind 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 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 
 

In continuare , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri din cadrul P.T.1, apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 
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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, d-na 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 administrare si exploatare catre AASPS Alexandria a unor bunuri apartinand 
domeniului public de interes local al 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 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru). 

 
 
x 

x  x 
  

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria a unor terenuri situate in Cimitirul „Sf. Alexandru” si Cimitirul „Sf. Vineri”, dupa care se trece 
la  intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest proiect de hotarare este inutil. 
Dl secretar Iulian Purcaru il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin de ce este inutil. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca este ilogic. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca domeniul public nu poate fi atribuit in proprietate. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca locurile de veci din cimitire nu se dau oamenilor in 

proprietate, ele se concesioneaza pe diferite perioade de timp, 10-15-25 de ani cu posiblitatea de 
prelungire. Doar veteranii de razboi si revolutionarii pot beneficia de atribuirea in proprietate privata 
prin lege speciala. 

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

                                                                                                                                                                                                                                       
x 

x  x 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Turta Dumitra, reprezentand acoperirea unor cheltuieli 
necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente „Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul 
Teleorman, 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul “Adapostului social temporar” 
pentru domnul Chiru Marian din municipiul 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 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la alegerea 
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea viitorului 
presedinte de sedinta. 

Dra consilier Curea Gina Georgeta propune ca viitorul presedinte de sedinta sa fie dl Doncea 
Bogdan. 

Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-rei consilier 
Curea Georgeta Gina si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  
             

   x 
    x                 x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la la transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a unui 
teren in suprafata de  4.915,00 mp, aflat in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in 
administrarea Consiliului local al Municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4, 
pe durata construirii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar, 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 
 

In continuare, d-na 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 pentru Locuinte, a terenului in suprafata de  
343,00 mp, precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea privata a municipiului 
Alexandria si in administrarea Consiliului local al Municipiului Alexandria, situate in municipiul 
Alexandria, Blocul G, scara A, zona Modern, strada Ion Creanga, judetul Teleorman, pe durata executiei 
investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialisti din sanatate, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este restrictiva doar pentru specialistii in sanatate, ar trebui 
sa fie pentru tineri in general. Tot dansul intreaba cate apartamente se fac 30 sau 18. 

Dl primar Victor Dargsuin spune ca realizarea de apartamnete pentru specialistii in sanatate este 
un subprogram al ANL si a putut fi accesat de municipiu deoarece pe raza acestuia se gaseste Spitalul 
Judetean de Urgenta. Tot dansul spune ca este nevoie de locuinte si pentru celelalte categori de cetateni 
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dar pentru ele este un program de 160 de locuinte din acestea 70 vor fi gata in aceasta toamna iar restul 
la anul. Nu crede ca este o greseala sa se impamanteneasca in municipiul Alexandria medici care sa 
imbratiseze o cariera la Spitalul Judetean Teleorman. Referitor la a doua intrebare, dl primar spune ca 
se vor construi 30 de apartamnete deoarece ANL nu are voie sa construiasca apartamente mai mari de 2 
camere. 

Blocul a avut initial 16 apartamnete fara garsoniere, in acest context ANL pe cheltuiala s-a va 
realiza o recompartimentare rezultand de aici 30 de locuinte cu 1-2 camere, 18 garsoniere si 12 
apartamente cu 2 camere. Aceasta hotarare o va anula pe cea prin care se oferise 16 apartamente. 

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

 
x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de interes local al 
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 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Tot dansa spune ca in sedinta din 30.01.2014 comisia de validare, a verificat dosarul de la 
Biroul electoral al Circumscriptiei electorale nr. 1 Alexandria, cu documentele care au stat la baza 
alegerii domnului consilier Florea Laurentiu si a intocmit raportul nr. 3255/30.01.2014. 
 Da cuvantul d-lui Petcu Marian-Dragos, presedintele Comisiei de validare, care va prezenta 
raportul acestei comisii pentru validarea mandatului d-lui consilier Florea Laurentiu. 
 Dl Petcu Marian Dragos prezinta raportul comisiei de validare. 
 D-na presedinte de sedinta supune la vot validarea d-lui consilier Florea Laurentiu, cu 
precizarea ca validarea, se va face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti si ca acel 
consilier a carui validare este supusa votului nu participa la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl consilier Voicila Florea spune ca a solicitat in sedinta din data de 30.01.2014 anumite 
lamuriri pe care le-a primit. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca instanta a obligat consiliul local sa valideze mandatul de 
consilier al d-lui Florea Laurentiu. 
 D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece d-l consilier Florea Laurentiu a fost validat, in 
conformitate cu prevederile art. 34, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicata, cu  modificarile si 
completarile ulterioare, va depune in fata Consiliului local Juramantul prevazut la art. 32, alin. (1) din  
Legea nr. 215/2001. 
 Pentru aceasta propune urmatoarea procedura: asistenţa se va ridica in picioare si consilierul 
validat se va prezenta, la masa special amenajata, pe care se  afla Constitutia si Biblia. Consilierul va 
pune mana stanga atat pe  Constitutie, cat si pe Biblie, va da citire textului Juramantului si il va semna. 
 Supune la  vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Va multumesc si va rog sa procedam ca atare. 
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 Asistenţa se ridica in picioare, iar consilierul validat pune  mana  stanga pe Constitutie si Biblie, 
da citire textului Juramantului si-l semneaza. 
 Deoarece au fost indeplinite toate conditiile legale, prezinta proiectul de hotarare privind 
validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria si se aproba cu 
unanimitate de voturi.                      
              In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Mioara Andreea Brosteanu, prezinta petitiile 
adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 6676/24.04.2014 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 mai 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr.6677 din 24.04. 2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr.6678 din 24.04.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

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

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 6755 din 24.04.2014 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 mai 2014, 
conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabel nominal nr. 6679  din 24.04.2014 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

domicilieaza 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 mai 2014 conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul AASPS nr. 6167/ 08.04.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 

Stanciu Aurelia. 
Dl consilier Neacsu Ionut propune sa-i fie acordata suma de 1000 euro. 
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Neacsu Ionut si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 6395/10.04.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 

Zlateanu Adina. 
D-na consilier Curea Gergeta Gina propune ca ajutorul sa fie in cuantum de 1000 euro. 
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-nei Curea Gergeta Gina si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 6689/24.04.2014 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de 

urgenta pentru persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea 
unor datori la utilitatile de stricta necesitate. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 10426/22.04.2014 privind 

modificarea contractului de concesiune nr. 21287/29.12.2005 in sensul schimbarii partii contractante 
SC MARIO UNIVERSAL SRL cu SC MARIO MODALUX SRL. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-
nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin) . 
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-Cererea nr. 10654/25.04.2014 a d-lui Craciun Florea, administrator al SC CRACIUN FZN 
SCS prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere pe care il are pentru terenul situat in str. 
Libertatii intre magazinul Crinul si hotel Parc. 

D-na presedinte de sedinta il invita pe dl Craciun Florea sa-si spuna punctul de vedere cu privire 
la problema relatata. 

Dl Craciun Florea spune ca a avut pe strada Libertatii intre magazinul Crinul si hotel Parc o 
activitate economica si cere sprijinul ca sa-si desfasoare in continuare activitatea in acea locatie.  

De asemenea spune ca nu mai are o alta sursa de venit cu exceptia acestui magazin. I-a expirat 
contractul de inchiriere, a incercat sa ajunga la biroul d-lui primar sa discute cu acesta, dar nu a fost 
lasat de la poarta sa ajunga acolo, s-a adresat d-lui Tabacitu Stefan si acesta i-a sugerat sa se adreseze 
d-lui primar. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu la oprit nimeni la poarta primariei, a fost de foarte multe 
ori la dansul, de alte doua sau trei ori a fost la dl administrator public. Pentru cei care nu cunosc situatia 
dl Craciun este proprietarul afacerii situata pe strada Libertatii intre magazinul Crinul si hotel Parc , in 
mandatul trecut dl Craciun a beneficiat de o prelungire de contract, i s-a expilcat inca de atunci ca un 
primar trebuie sa faca bine dar uneori apar situatii cant trebuiesc luate decizii care pentru anumiti 
oameni nu fac bine.  

Dl Craciun  este singurul agent economic care comercializeaza pe pietonal, au venit sute de 
agenti economici sa-si amplaseze tonete, chioscuri pe cea mai circulata artera din municipiu.  

Este nedrept pentru agentii economici care si-au cumparat spatii comerciale pe pietonal dar in 
interior si comercializeaza acolo si platesc impozite si taxe, deoarece dl Craciun isi vinde marfa pentru 
ca vinde chiar in drumul oamenilor. 

De asemenea spune ca nu va promova un proiect de hotarare si nu va semna prelungirea 
contractului pentru dl. Craciun. 

De asemenea spune ca  mai este un caz in Piata centrala , familia Moise care si ei au probleme. 
Consiliul local nu trebuie sa intre in jocul comercial.  

A fost o decizie buna a dansului si a Consiliului local ca de sarbatori nu se mai comercializeaza 
pe pietonal, daca contractul d-lui Craciun ar fi prelungit toti cei 70 de comercianti care au vandut pe 
pietonal de sarbatori ar dori si ei sa comercializeze acolo. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca contractul a expirat sau urmeaza sa expire. 
Dl Craciun   spune ca contractul a expirat. 
Dl consilier Titirisca Florin propune ca pana la initierea unui nou proiect de hotarare dl craciun 

sa-si desfasoare activitatea tot acolo. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se va mai intia un alt proiect de hotarare care sa-i 

permita sa vanda pe pietonal. Locatia este problema nu persoana, deoarece au venit foarte multi agenti 
care au solicitat sa vanda pe pietonal, daca se permite unuia va trebui sa li se dea voie la toti. 

 Il roaga pe dl Craciun sa identifice o locatie si sa participe la licitatie acolo, dar daca va dori o 
locatie in parc nu va fi de acord si nici laga scoli.  

Tot dansul spune ca doreste neaparat sa se verifice ce produse se vand in magazinele din incinta 
scolilor si de langa scoli. 

D-na presedinte de sedinta spune ca dl Craciun la ora actuala beneficieaza de facilitatea de a se 
afla inca acolo solicitarea va ramane spre analiza si il sfatuieste sa identifice o alta locatie. 

-Informarea nr. 10955/29.04.2014 a Primarului municipiului Alexandria cu privire la 
evenimantul „Carava lui Axinte”. 

Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de informarea respectiva. 
In continuare dl Stefan Marin (zis Fasole) doreste sa reclame Politia locala deoarece dealungul 

timpului l-au hartuit, l-au amendat pe nedrept si a fost batut in scara blocului. 
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Tot dansul spune ca pe pietonalul din municipiul Alexandria a fost oprit de o agenta de la 
politia locala care se numeste Voinea si i-a spus sa-si ridice bicicleta ca daca nu o va face va fi 
amendat. 

In piata municipala agentul de politie locala Oanta Stan i-a intocmit un proces verbal cu o 
amenda contraventionala in cunatum de 200 lei pentru injurii si amenintari, semnat de un martor pe 
nume Pavel Constantin care este tolerat de politia locala pentru calitatea sa de martor. A mai primit un 
proces verbal afisat pe usa locuintei sale semnat de un anume martor Olteanu Paulin care nu exista, nu 
a fost prezent la data comunicarii procesului verbal. 

De asemnea, dl Stefan Marin sustine ca a fost palmuit de dl Hainagiu Eugeniu in scara blocului. 
Dl consilier Titirisca Florin il intreaba pe dl Stefan Marin cine l-a palmuit. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl Stefan Marin a venit in sedinta Consiliului local sa spuna 

ca a fost palmuit de catre politisti locali. Tot dansul il intreaba de catre cine a fost palmuit.  
Dl Stefan Marin spune ca a fost palmuit de catre dl Hainagiu Eugeniu. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca acestea sunt niste acuze foarte grave si-l intreaba pe dl 

Stefan Marin daca are martori.  
Dl Stefan Marin spune ca are martori. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca va dispune o ancheta in primarie prin corpul de control, 

daca este real ceea ce dl Stefan Marin a relatat, atunci se va aplica tot ceea ce este legal, dar daca nu 
este adevarat trebuie sa aiba grija la faptul ca acuza niste persoane publice si este posibil sa suporte 
rigorile legii. 

Dl Stefan Marin spune ca unul dintre martorii dansului a iesit din apartament intreband politisii 
locali de ce il bat.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca va stabili trei persoane care va studia ceea ce spune dl 
Stefan Marin si daca este real va informa consiliul local si celelalte institutii abilitate de lege. 

Dl Hainagiu Eugeniu, directorul Politiei Locale Alexandria spune ca in momentul de fata se afla 
in cercetare doua sesizari ale d-lui Stefan Marin unele la domnul primar si altele la Politia locala cu 
privire la procesul verbal intocmit de agentul Oanta Stan incheiat la data de 18.01.2014 unde martorul 
sustine ca a fost prezent la fata locului. 

 In ceea ce priveste palmuirea nu a fost vorba de nicio palmuire ci a fost vorba despre folosirea 
fortei deoarece dl Stefan era la o sectie de votare unde era un agent de politie locala si facea scandal. 

Dl Stefan Marin spune ca dl Hainagiu face politica deoarece a fost chemat la dl Nitulescu 
Teodor. 

Dl Hainagiu Eugeniu spune ca a fost chemat la dl Nitulescu Teodor. 
Dl consilier Titirisca Florin il intreaba pe dl primar Victor Dragusin daca dl Hainagiu este in 

concediu sau in activitate. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl Hainagiu este in activitate.  
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.11395 din 06.05.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 27.03.2014 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 31.03.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  27.03.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


