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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 30 ianuarie 2013, 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 16  consilieri, din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii 
consilieri Iotu Lucian, Titirisca Florin fiind absenti motivat, iar  dl. Calota Florica Ica  demisionat.  
 D-na presedinte de sedinta Stancu Iuliana 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 inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na.Rodica Baicu. 

  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 
08.01.2013 , care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si pentru 
ca nu sunt, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, d-na presedinte de sedinta, Stancu Iuliana,  da cuvantul d-lui Primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr.  71 din  23 ianuarie 2013 si prin adresa nr. 2220 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 (A sosit in sala dl. consilier Titirisca Florin) 

-Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului Calotă Florică-Ică si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de viceprimar al domnului Calotă Florică-Ică si declararea ca vacanta a unei functii de 
viceprimar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2013-2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si 
Regulamentului local de urbanism al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, nr. 
304-308, Piata Unirii-Cupola; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata 
Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Confederatiei, zona 
magazinului Crinul Nou; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de 
Martisor pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita catre Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Teleorman a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in Str. Carpati nr. 9; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria a „Sistemului pentru managementul iluminatului public 
in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria a „Sistemului de supraveghere in vederea cresterii 
sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 66/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil-teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in incinta Bazei 
Sportive si de Agrement Strand Zona Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Libertatii, nr. 328A, in 
CV 64; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Libertatii, nr. 328B, in 
CV 64; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Libertatii, nr. 328C, in 
CV 64; 
 -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 1 Mai, nr. 107G, in CV 
26; 
 -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 Viilor, nr. 1C, in CV 
125; 
 -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 Str. Dunarii, bloc 1603a; 
 -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 Str. Dunarii, bloc 1603; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Alexandria a unor bunuri din cadrul P.T. 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Extindere retea electrica de joasa tensiune pe DJ Alexandria-Cernetu-S.C. 
Victoria, in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din 
anii precedenti, pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in A.G.A. la S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 
munca prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr.  236/29.10.2009 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24/26.02.2009 privind 
aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul 
Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
Kanazawa Alexandria pentru sustinerea activitatii de karate din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Fotbal Club Municipal 
Alexandria pentru sustinerea activitatii fotbalistice din municipiul Alexandria;  
 - Petitii si interpelari. 

D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie 
cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarare:  

-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 Str. Dunarii, bloc 1603a; 
 -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 Str. Dunarii, bloc 1603; 
 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

 -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 Str. Dunarii, nr. 1603a; 
 -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 Str. Dunarii, parter bloc 
1603; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea racordarii retelei de distributie gaze naturale a 
comunei Poroschia la reteaua de distributie gaze naturale a municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-lui viceprimar Popescu Dumitru-Dan in 
Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 

 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  incetarea de drept, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Calota Florica Ica si 
declararea ca vacant a locului acestuia, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la incetarea de drept, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de viceprimar al domnului Calotă Florică-Ică si declararea ca 
vacanta a unei functii de viceprimar, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2013-2014, 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 unanimitate de voturi. 

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

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la prelungirea 
valabilitatii Planului Urbanistic General si Regulamentului local de urbanism 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 , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, nr. 
304-308, Piata Unirii-Cupola, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin 
licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Piata Peco, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 Str. Confederatiei, zona 
magazinului Crinul Nou ,dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste sa se intre in legalitate, deoarece terenul nu este 
liber de sarcini. Tot dansul spune ca acest contract nu poate fi reziliat deoarece terenul nu a fost adus 
la forma initiala. Daca doreste o chirie mai mica, ar trebui facuta o propunere pentru scaderea chiriei. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca procedura legala este respectata, iar daca dl consilier 
considera acesta hotarare nelegala o paote ataca in instanta de Contencios Administrativ. 

Tot dansul spune ca nu poate fi redusa chiria daca suma respectiva a rezultat in urma unei 
licitatii publice. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca, acolo, activitatea se desfasoara normal. Daca acel 
contract a fost reziliat activitatea trebuie sa inceteze. 

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Tanase Florentiu si Neacsu Alexandru). 

x 
x  x 

 
 
 

 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
Regulamentului pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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 Dl consilier Titirisca Florin intreaba ce se urmareste cu acest proiect de hotarare, daca sunt 
prevazute sume suplimentare care trebuiesc platite de comercianti. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de obtinerea unui aviz de la primarie, nu de 
cresterea tarifelor.  

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

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea 
Targului de Martisor pe raza 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la declararea ca bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita catre Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Teleorman a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in Str. Carpati nr. 9, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la darea in administrare 
catre Serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria a „Sistemului pentru 
managementul iluminatului public in 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria a „Sistemului de supraveghere in vederea cresterii 
sigurantei si prevenirii criminalitatii in 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 

 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea si 
completarea HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public 
si privat al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
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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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil-
teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in incinta Bazei Sportive 
si de Agrement Strand Zona Peco, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Mocanu Daniel propune urmatoarele amendamente: 
1.Perioada de concesionare sa fie de 25 de ani, in loc de 40 de ani. 
2.Tot dansul propune introducerea unui nou articol cu urmatorul text: 
„La solicitarea municipiului Alexandria, baza materiala va fi pusa la dispozitie, de catre 

concesionar , cu titlu gratuit, pentru desfasurarea de evenimente sportive.”  
Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta supune la vot primul amendament 

privind durata concesionarii si se aproba cu unanimitate de voturi. 
De asemenea d-na presedinta de sedinta supune la vot al doilea amendament al d-lui Mocanu 

Daniel si se aproba cu unanimitate de voturi. 
D-na presedinta de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu amendamentele 

d-lui Mocanu Daniel si se aproba cu unanimitate de voturi. 
x 

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

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in 
strada Libertatii, nr. 328A, in CV 64, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la , concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Libertatii, nr. 328B, 
in CV 64, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in 
strada Libertatii, nr. 328C, in CV 64, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 1 Mai, nr. 107G, in CV 26, dupa 
care se trece la intrebari propuneri, 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. 
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x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 Viilor, nr. 1C, in CV 125, dupa 
care se trece la intrebari propuneri, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la trecerea din domeniul 
public in domeniul privat al municipiului Alexandria a unor bunuri din cadrul P.T. 1, dupa care se trece la 
intrebari propuneri, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Extindere retea electrica de joasa tensiune pe DJ Alexandria-Cernetu-S.C. Victoria, in 
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 

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

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii 
excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru 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 unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 
municipiului Alexandria in A.G.A. la S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria. 

D-na presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este vorba despre 
persoane. 

D-na presedinte de sedinta propune ca, comisia de numarare a voturilor sa fie compusa din trei 
membri. 

Supune la vot numarul de trei membri ai comisiei si se aproba cu unanimiate de voturi. 
 D-na presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca  propuneri pentru a desemna 

membrii comisiei de numarare a voturilor. 
Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dl 

consilier Neacsu Ionut, Talpiga Stelica si  Doncea Bogdan. 
D-na presedinte se sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri in afara de propunerea 

existenta. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier  Voicila Florea si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 
Se ia apoi o scurta pauza pe loc, timp in care se completeaza buletinele de vot , dupa care se 

procedeaza la exercitarea votului secret. 
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Dl. consilier Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilor, prezinta apoi 
rezultatul votului secret.  

Dintrun numar total de 17 voturi exprimate, 17 voturi au fost valabile, d-na Chesnoiu 
Postumia-Roxandra a obtinut  15 voturi „da” si 2 voturi „nu”, iar d-na Raboj Mona-Gabriela a obtinut  
16 voturi „da” si 1 vot „nu”. 

Nemaifiind si alte discutii dl  presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarere completat cu 
rezultatul votului secret, il  supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea planului de 
actiuni pentru repartizarea orelor de munca prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru 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 unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea si completarea HCL nr.  236/29.10.2009 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor 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 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea si 
completarea HCL nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si 
alte locuri publice 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
Kanazawa Alexandria pentru sustinerea activitatii de karate 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 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la asocierea municipiului 
Alexandria cu Fotbal Club Municipal Alexandria pentru sustinerea activitatii fotbalistice din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Voicila Florea spune ca nu va participa la dezbaterea si votarea acestui proiect de 
hotarare deoarece are interes. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca va fi de acord cu acest proiect de hotarare, dar propune 
ca  primaria sa puna la dispozitie doar baza materiala, iar  banii sa provina din mediul privat. Propune 
ca aceste lucruri sa fie pregatite pentru anul viitor, deoarewce crede ca multi din mediul privat ar dori 
sa vina alaturi de echipa, dar nu numai cu sprijin financiar, ci si in luarea deciziilor. 

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba  cu 16 voturi „pentru”, dl consilier Voicila Florea nu a votat. 
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x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 Str. Dunarii, nr. 
1603a, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta 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 Str. Dunarii, parter bloc 1603, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea racordarii retelei de distributie gaze 
naturale a comunei Poroschia la reteaua de distributie gaze naturale a 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la desemnarea d-lui 
viceprimar Popescu Dumitru-Dan in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor, 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 prezinta petitiile adresate Consiliului local:  
- Tabelul nominal nr. 749 din 28.01.2012 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport 
gratuit urban, pe luna februarie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 748 din 28.01. 2013 a AASPS , pensionarii cu domiciliul in Alexandria 

cu pensii de pana in 732,80 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban, pe luna 
februarie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 751 din 28.01.2013 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna februarie 2013, conform 
HCL nr. 54/22.08.2012. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 750 din 28.01.2013 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 februarie 
2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012. 
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D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul nr. 744/28.01.2013 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de 

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

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul nr. 745/28.01.2013 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de urgenta 

pentru incalzirea locuintei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada sezonului 
rece decembrie 2012-martie 2013, in cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care 
nu utilizeaza sursele de incalzire a locuintei prevazute in OUG nr. 70/2011. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi 
-referatul nr. 745/28.01.2013 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de urgenta 

pentru incalzirea locuintei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada sezonului 
rece ianuarie 2013-martie 2013, in cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care nu 
utilizeaza sursele de incalzire a locuintei prevazute in OUG nr. 70/2011. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere nr. 2437/25.01.2013, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la 

concesionarea unui teren cu destinatia sediu administrativ, in suprafata de 400.00 m.p., situat in fata 
Salii polivalente din str. Al Ghica, nr. 86-88 de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Teleorman. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de un aviz de principiu al Consiliului local 
privind aceasta concesionare, dupa care Ministarul Tineretului si Sportului va intreprinde demersurile 
pentru finantare si teren. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere nr. 2438 din 25.01.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

prelungirea contractului de comodat nr. 4047/25.02.2008 incheiat intre Consiliul local al municipiului 
Alexandria si Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere nr. 2442 din 25.01.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

prelungirea contractului de inchiriere nr. 4646/05.03.2001 pentru terenul amplasat in str. Libertatii, 
pietonala, poz.7, de catre SC CARDINALS LOGISTICS SRL de la SC LIBRI 2001 IMPEX SRL. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-raportul nr. 431/17.01.2013 al AASPS Alexandria, privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2012. 
Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de acest raport. 
-adresa nr. 1 din 07.01.2013 a CS Viitorul 003 Alexandria prin care solicita prelungirea 

Contractului de Asociere si alocarea unor sume de bani. 
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi initierea unui 

proiect de hotarare privind asocierea si prinderea in buget a sumelor respective. 
Dl consilier Tanase Florentiu spune ca ar trebui sa aiba proiectele de hotarari mai devreme in 

mape pentru a putea fi analizate in amanunt si pentru a se consulta cu specialisti din domeniile 
respective. Crede ca lucrurile trebuiesc lamurite in consiliul local, nu sa se ajunga la instanta de 
contencios.  

Tot dansul solicita mentinerea taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 2012, locuitorii sa 
fie scutiti de majorarea de 16%, pentru ca multi au dificultati financiare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in codul fiscal este ceruta majorarea cu rata inflatiei, 
odata la 3 ani a taxelor si impozitelor. Tot dansul spune ca OUG nr. 1/2013 prevede ca impozitele si 
taxele locale pot fi mentinute la nivelul din anul 2012 doar in anul 2013 , din anul 2014 majorarea va 
deveni obligatorie. Dl primar Victor Dragusin spune ca a anuntat o micsorare a taxelor si impozitelor 
la personae fizice, dar municipiul Alexandria neputand cere banii mai multi la buget si daca din 2014 
nu mai exista alte solutii de mentinere a taxelor si impozitelor scazute s-a gandit ca ar fi mai bine sa 
ramana asa. Categoriile de familii cu venituri reduse nu vor simti acesta majorare deoarece primesc 
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ajutoare din partea Consililului local. Municipiul Alexandria nu a majorat din propria initiativa niciun 
impozit, toate majorarile au fost impuse de guvern. 

Tot dansul spune ca la Serviciul Cancelarie, personalul este insuficient si nu se poate pune la 
dispozitie proiectele de hotarare mai devereme. 

-reprezentantul SC DANUBIA ENGINEERING S.R.L, prezinta sistemul de plata 
dematerializata pentru parcarile municipale denumit generic PARCS. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. 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,           
                                Stancu Iuliana                                                           Jr. Iulian Purcaru  
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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
SERVICIUL CANCELARIE 
Nr. 3153  din 04.02.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 30.01.2013 

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

Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 04.02.2013, la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  30.01.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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