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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 29 mai 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 19 
(nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Dl. presedinte de sedinta Bogdan Alin Doncea 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 15 mai 
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, dl. presedinte de sedinta, Bogdan Alin Doncea, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr.  927 din 22 mai 2014 si prin adresa nr. 12941 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 
raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. TERMIC CALOR  
SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR 
S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 
raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. PIETE TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 
raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. ADMINISTRATIA 
STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului auditorului 
independent, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. ALEXSAL PREST 
S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013, precum si a raportului privind auditarea 
situatiilor financiare intocmite la 2013, la S.C.TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea instrainarii prin vanzare a unor mijloace fixe situate in 
strada Vedea nr. 31, aflate in proprietatea  S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. 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 Parcul Cinematograf; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in vecinatatea CT nr. 8; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor de identificare ale unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a 
unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unui loc de veci, situat in 
Cimitirul Sf. Alexandru, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul 
Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria, a unor bunuri din cadrul fermei Liceului tehnologic „Nicolae Balcescu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in  folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul public 
de interes local  Administratia Domeniului Public Alexandria, a unor bunuri aferente obiectivului de 
investitii ”Sistem integrat de management al deseurilor Teleorman”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in  folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul public 
de interes local  Administratia Domeniului Public Alexandria, a unui autoturism apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea  cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, nr. 126A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea  prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Independentei nr. 48, lot 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea  prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Independentei nr. 48, 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 pe strada Constantin Brancoveanu, zona bloc G1; 
 -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 1 Mai, nr. 107B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Fabricii nr. 2A, in CV 101; 
 -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 Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent 
proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care 
contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru domnul Isăilă Mihai-Cătălin din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru domnul Dughean Emanoil din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru domnisoara Floacă Georgeta din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de 
zi. 
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 Dl primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. SERVICIUL SANITAR-
VETERINAR S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria si introducerea pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarare; 
 Si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile 
si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. 
SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local a unor imobile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Serviciul 
Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, a unor bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi cu propunerile de modificare ale d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului contabil si a 
contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este al doilea an in care se aproba raportul de gestiune al 
societatilor comerciale subordonate, dar astazi se bate un record al incompetentei  directorilor de 
societati platiti din banii publici. 

 Prima societate analizata, cu un bilant incheiat pe pierdere este SC TRANSLOC PREST SRL.  
Ar fi trebuit ca aceste societati subordonate care au un bilant catastrofal, ca aceasta, de 4,5 miliarde lei 
vechi pierdere, din luna ianuarie sa fi prezentat de urgenta o informare pentru a se putea lua masuri de 
redresare urgent deoarece aceste pierderi sunt din banii publici. 

Tot dansul spune ca la SC TRANSLOC PREST SRL auditorul extern arata ca „in urma 
pierderilor stabilite prin situatiile financiare  anuale aprobate conform legii se impun masuri urgente de 
redresare a societatii”.  

De asemenea spune ca nu a vazut un plan de reorganizare, dar din ceea ce a discutat la comisii i 
s-a prezentat un program de redresare in care este prevazuta reducerea cheltuielilor cu amortismentul in 
suma de 100.000 lei. Amortismentul in contabilitate exista sau nu, dar nu este o masura pe care o ia 
directorul economic.  

In acel program se face vorbire si de colaborarea permanenta cu politia locala pentru 
combaterea pirateriei, din punctul dansului de vedere se cere demisa sefului politiei locale, este o 
problema veche si nu stie daca este rezolvata. 

De asemenea este relatata si concurenta cu cea mai mare firma de transport persoane si 
imposibilitatea majorarii preturilor, dar la comisii i s-a spus ca preturile vor fi majorate. 

Dl Stefan Tabacitu, administratorul public al municipiului Alexandria spune ca datorita acestei 
functii are ca atributie delegata de Primarul municipiului Alexandria coordonarea societatilor 
subordonate. 

Tot dansul spune ca este primul an in care aceasta societate este pe pierdere in anul 2012 a avut 
profit iar in anul 2013 s-a confruntat cu cateva situatii deosebite cum ar fi conscuretnta cu SC 
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ATLASSIB, desi acestia nu aveau voie sa circule pe strada Bucuresti si pe strada Dunarii au continuat 
sa circule pe aceste strazi si au racolat o parte din clientii SC TRANSLOC PREST. S-a reusit cu 
ajutorul politiei locale sa fie indepartati atat pe cei de la ATLASSIB cat si alti „pirati”. Pirateria 
transportului in comun este un fenomen la nivel national.  

La sfarsitul anului 2013 TRANSLOC   a reusit sa castige cateva curse externe in afara 
municipiului Alexandria care incep sa aduca venituri la nivelul societatii. Planul de redresare va da 
roade in trei ani si aceste pierderi vor fi acoperite. 

 O parte din mijloacele de transport neutilizate si cele care au costuri mari de intretinere vori fi 
casate sau valorificate. Parcul auto va fi partial reanoit, trebuie sa se renunte la mijloacele de transport 
de capacitate mare deoarece este nevoie de mijloace de transport de capacitate mica.  

Referitor la trasee, incepand cu luna ianuarie se face o analiza lunara a acestor trasee din afara 
municipiului Alexandria pentru a vedea rentabilitatea lor, iar daca sunt nerentabile se va renunta la ele.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca va contacta si primarii care la randul lor va trebui sa aiba o 
discutie in consiliile locale deoarece TRANSLOC PREST a ramas singurul operator pentru o parte din 
judet, va trebui ca si celelelte comunitati care beneficieaza de acest serviciu sa vina in sprijinul acestei 
societati. De aceea a fost infiintata acum doi ani Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in ideea de a 
sprijini cetatenii judetului in ceea ce insemana mobilitatea lor, la preturi acceptabile.  

Tot dansul roaga colegii din aparatul de specialitate sa intocmeasca un proiect de hotarare 
pentru majorarea tarifelor, la propunerea d-lui consilier Titirisca Florin.  Va vorbi cu primarii 
localitatilor invecinate sa contribuie si dansii cu bani pentru aceasta societate deoarece cetatenii vin la 
cumparaturi in Alexandria sau vin sa munceasca. In Alexandria fiind 4.000 de salariati din afara 
municipiului. O dezvoltare corecta este o dezvoltare a regiunii si a judetului. Trebuie avut grija cu cat 
se majoreaza tariful ca sa fie suportabil pentru cetateni. 

 Directorul unei companii din Alexandria va apela la TRANSLOC PREST pentru transpotul a  
275 de persoane, o parte din pret il va suporta firma , o parte salariatul, dar acest pret trebuie sa fie 
suportabil. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu dansul a vorbit despre majorarea tarifelor ci d-na 
director economic de la SC TRANSLOC PREST. Cheltuielile cu combustibilul sunt mult prea mari si 
este de acord cu reanoirea parcului auto. 

Dl Stefan Tabacitu, administratorul public al municipiului Alexandria spune ca cheltuielile cu 
combustibilul sunt foarte mari deoarece autobuzele sunt vechi. 

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 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

                                                                         x 
    x                 x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de activitate privind 
incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. TERMIC CALOR  SERV S.R.L. Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca la acest proiect de hotarare se va abtine la vot deoarece dl 
Burcea Virgil nu a apucat sa-si arate competentele manageriale, dar le va arata anul urmator.  

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 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
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   x 
    x                 x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de activitate 
privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. PIETE TARGURI ALEXANDRIA 
S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin doreste sa-l felicite pe dl director Anghel Cretu pentru ca a 
resuscitat aceasta societate si-l intreaba daca exista o taxa de cimitir de 20 lei/an, in afara celei de 
concesiune. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu trebuie confundata taxa de intretinere a cimitirului cu 
taxa de concesiune, taxa de intretinere contribuie la salarizarea groparilor la curatenia cimitirului care 
lasa de dorit. Vor trebui sa vina cu masuri serioase pentru intretinerea curateniei, poate trebuiesc mai 
multe europubele, poate mai multa grija la curatenia periferica. In lipsa unor asemenea containere nu au 
unde depozita resturile si le lasa la intamplare. 

 De asemenea doreste ca administratia pietelor sa vina cu un proiect impreuna cu directia tehnic 
investitii de a reabilita pe langa imprejmuirea cimitirului si aleile pietonale, sa se genereze eventual alte 
alei. De asemenea si dl primar Victor Dragusin il felicita pe dl Anghel Cretu. 

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

 
                                                                      x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de activitate privind incheierea 
exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. ADMINISTATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE 
S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii .  

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost strecurata o greseala de dactilografiere, in raportul de 
activitate la litera d. „alte cheltuieli”, in loc de 959.221 lei cifra reala este 647.250 lei si roaga sa fie 
remediata. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceasta societate are o cifra de afaceri foarte mare. De 
asemenea spune ca societatea a avut un minus de 385.000 pe activitate comerciala. 

Tot dansul spune ca ar trebui schimbati managerii societatilor care sunt pe minus, dar si a celor 
din  consiliile de administratie. 

Dl consilier Titirisca Florin constata ca societatea are o cifra de afaceri mare si totusi a avut un 
minus pe activitate comerciala. Banuieste ca societatea este o societate de externalizare a profitului 
catre una sau doua firme. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca la Capitaluri proprii la inceputul 
anului 2013 s-a inregistrat suma de 1575538 lei, iar la sfarsitul anului 2013 suma de  1190780 lei. Desi 
s-a facut o majorare a capitalului social in 2013 cu 45.000 lei, profitul societatii este de 9.192 lei in anul 
2013, fata de 875.038 lei in anul 2012. Dl consilier Titirisca Florin spune ca acesta este un artificiu care 
se practica in contabilitate pentru a da bine la banca. Deasemenea dl consilier Titirisca Florin a intrebat 
la cominii daca este doar un artificiu contabil sau intr-adevar societatea a lucrat pe pierdere ca si 
celelalte si nu a primit raspuns. 
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Dl. Jusca Mihai, director la S.C. ADMINISTATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE 
S.R.L. Alexandria, face cateva precizari referitoare la situatia contabila. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata cu modificarea adusa de dl primar Victor Dragusin, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru). 
 

x 
x  x 

 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului auditorului independent, a bilantului contabil si 
a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. ALEXAL PREST S.A. Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceasta societate are 100910 lei minus, si ii reproseaza d-
lui Pisica Gheorge nu faptul ca societatea este pe minus ci faptul ca administreaza aceasta societate. 

De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca in contractul cu Polaris ar fi trebuit sa fie 
obligatorie inchirierea de masini de la S.C. ALEXAL PREST S.A.,iar in acest moment S.C. ALEXAL 
PREST S.A. nu au ce sa faca cu masinile, fiind precizat in contract ca inchirierea se face doar la 
comanda.  

Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca ar fi mai bine ca aceasta societate sa fie inchisa 
deoarece are pierdere de 2 miliarde de lei. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta societate are o activitate temporara pentru 
recuperarea creantelor. 

Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca trebuiesc epuizate toate caile legale de 
recuperare a creantelor, nu trebuie sa aiba datorii catre terti si trebuiesc efectuati toti pasii legali pentru 
a putea inchide societatea. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru)..       

 
                                                                      x   

x  x 
 

In continuare, d presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea 
raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 
2013, precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 2013, la S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceasta societate are pe minus 3 miliarde 400 de mii de lei 
vechi , si datorii catre bugetul de stat de 1 miliard 500 de mii de lei vechi. 

Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca veniturile societatii s-au injumatatit, din diverse 
motive. 

Deasemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca dna director ar trebui sa isi dea demisia, si 
spune ca nu are incredere in planul de reorganizare. 
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  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 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
 

          x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire  la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier local Titirisca Florin intreaba daca sunt verificate anual persoanele care cer inlesniri 
la plata. 

Dl primar Victor Dragusin raspunde ca sunt inventariate anual cererile de inlesniri la plata.  
Nemaifiind si alte discutii, dl 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea instrainarii prin vanzare a unor mijloace fixe situate in strada Vedea nr. 31, aflate in proprietatea 
S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 
nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si 
Neacsu Alexandru). 

 
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Parcul 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 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 
Florin si Neacsu Alexandru).  

x 
x  x 

 
In continuare , dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in vecinatatea CT nr. 8, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru). 
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x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la stabilirea elementelor de identificare ale unui teren apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in 
unanimitate. 

 
x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unui loc de veci, situat in Cimitirul Sf. Alexandru, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca solicitantul are un act administrativ de suspendare de 
drepturi, un dosar inregistrat la Tribunalul Teleorman, si trebuie vazut cum se solutioneaza dosarul, 
deoarece in baza certificatului de revolutionar i se atribuie gratuit un loc de veci. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in momentul in care se va da o hotarare judecatoreasca, 
aceasta va fi pusa in aplicare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi “pentru” si 3 “abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).  

                                                                                                                                                                                                            
x 

x  x 
In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea si completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                    x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi 
 

x 
x  x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea 
din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri din cadrul 
fermei Liceului tehnologic „Nicolae Balcescu”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Titirisca Florin intreaba pe dommnisoara consilier Curea Gina, avand si calitatea de 
director a liceului respectiv care este motivul pentru care doreste sa scape de ferma. 

Domnisoara consilier Curea Gina Georgeta ii raspunde ca motivul nu este de a scapa de ferma 
ci de a o construi. 

Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca acest liceu este prins intr-un proiect de 
reabilitare si de reamenajare a fermei si a unui campus preuniversitar si procedura prevazuta de lege 
pentru  finantare este de a trece din domeniul public in domeniul privat cladirile si terenurile. 

Dl presedinte spune ca la art. 1  in proiect scrie pentru ce se face trecerea din domeniul public in 
domeniul privat. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca dupa finalizarea lucrarilor bunurile raman ale liceului. 
Dl presedinte ii raspunde ca acestea sunt si raman ale liceului. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).  
             

   x 
    x                 x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria, a unor bunuri aferente obiectivului de investitii „Sistem integrat de 
management al deseurilor Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru). 

   x 
    x                 x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in 
folosinta, pe termen limitat, catre Serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria, a unui autoturism apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, nr.126A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest teren face obiectul unui contract de concesiune din 
23.06.2010 pana in 2035 si intreaba de ce nu este mentinut contractul de concesiune. Tot dansul 
intreaba daca este constructor de buna credinta. 
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Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca este constructor de buna credinta si are dreptul 
de a cumpara cu drept de preemptiune terenul respectiv. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, 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 
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 
nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 

  
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe strada Independentei nr. 48, lot 1, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin, Neacsu Alexandru si Florea Laurentiu). 

 
 
x 

x  x 
  

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe strada Indepententei nr. 48, lot 2, dupa care se trece la  intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi “pentru” si 3 “abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).  

                                                                                                                                                                                                                        
x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat pe strada Constantin Brancoveanu, zona bloc G1, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
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la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

                                                                    x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 107B, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).  
 

x 
x  x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe strada Fabricii nr. 2A, in CV 101, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

  
             

   x 
    x                 x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea 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 si pentru 
ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014-2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).  

 
x 

    x                 x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in 
folosul comunitatii la nivelul municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin propune ca amendament sa nu fie limitat domeniul unde 
contravenintii vor presta activitati. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost discutii pe acest subiect cu aparatul de specialitate si 
acestea sunt domeniile unde persoane care nu isi pot achita amenzile sa isi desfasoare activitatile. 
Deasemenea activitatile din gradinite, crese, este asigurat de personal specializat. 

Tot dl primar Victor Dragusin propune ca proiectul sa ramana in forma prezentata. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin si acesta 

este respin cu 3 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru), 4 voturi „impotriva” ( d-nii consilieri Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, 
Curea Gina Georgeta si Ghicica Maria) si 12 „abtineri”. 

Nemaifiind si alte discutii dl 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, dl 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 Isaila Mihai-
Catalin din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

 
             

   x 
    x                 x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul 
Dughean Emanoil din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata 
si se aproba cu unanimitate de voturi. 
                                                                      x 

x  x 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnisoara Floaca 
Georgeta din muicipiul 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).       

 
                                                                      x   

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

 
          x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire  aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de activitate privind 
incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

                                                                       x 
x  x 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 
Domeniului Public Alexandria, a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

x 
x  x 
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              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 7605/21.05.2014 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 iunie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 7604 din 21.05. 2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul 

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

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 7603 din 21.05.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

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

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 7607 din 21.05.2014 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 iunie 2014, 
conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabel nominal nr. 7606  din 21.05.2014 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 iunie 2014 conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul AASPS nr. 7525/ 19.05.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 

Oancea Mihaela. 
Dl consilier Voicila Florea propune sa-i fie acordata suma de 2000 de lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Voicila Florea si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 7589/20.05.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 

Tanase Mariana. 
Dl consilier Voicila Florea  propune ca ajutorul sa fie in cuantum de 1500 de euro. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 7630/21.05.2014 al AASPS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Zgarie Valeriu. 
Dl. viceprimar Oprea Eduard Laurentiu propune ca sa-i fie acordata suma de 1000 de euro 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 7370/14.05.2014 al AASPS Alexandria privind necesitatea extinderii spatiului de 

functionare al cresei PECO. 
Dl. primar Victor Dragusin spune ca este vorba despre o solicitare a AASPS de a lua  o clasa de 

la gradinita nr. 6 si a o transfera ca sala de clasa cresa. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca 
pentru sala care va fi dezafectata, municipalitatea a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul de amenajare a unei sali de sport la gradinita. 

Tot domnul primar Victor Dragusin propune sa se astepte pana la verificarea pe care o va face 
AASPS. 

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 12877/21.05.2014 privind 
preluarea contractului de inchiriere nr. 7695/30.03.2009 pentru spatiul comercial, poz. 5, situat in Piata 
Unirii-HALA de catre S.C. ADRYONY TUDOR SRL de la S.C. MICA COM SRL. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Informare nr. 12730/27.05.2014 a Directiei Administratie Publica Locala si a Directiei Buget 

Finante, Taxe si Impozite privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Aciu Corina Delia 
Dl. consilier Voicila Florea spune ca sportiva respectiva sa vina cu o adresa scrisa din partea 

clubului unde este legitimata prin care solicita banii necesari, urmand ca banii sa fie dati prin Clubul 
Sportiv Teleorman 

Dl. consilier Florea Laurentiu spune ca ar trebui acordat sprijin financiar prin HCL, deoarece 
clubul nu poate deconta banii catre sportiva, conform legislatiei in vigoare. 

Dl. presedinte de sedinta propune aparatului de specialitate sa studieze varianta 3 propusa in 
informare si sa aduca la cunostinta sau sa initieze un proiect de hotarare daca este cazul. 

-Dl. administrator public Tabacitu Stefan prezinta situatia financiara a S.C. APASERV SRL la 
31.12.2013 

-Dl. primar Victor Dragusin anunta ca incepand cu 01.06.2014 va intra in concediul legal de 
odihna si inlocuitor va fi dl. viceprimar Popescu Dumitru Dan 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                               Doncea Bogdan                                                               Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.13760 din 02.06.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 29.05.2014 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 02.06.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.05.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


