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    JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
      CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 30 iulie 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 18 
(optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, dna consilier 
Stancu Iuliana fiind absent nemotivat.  
 Dl. presedinte de sedinta Doncea Bogdan Alin 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 23 iunie 
2014, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 De asemenea dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei 
din 14 iulie 2014, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan Alin, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1397 din 23 iulie 2014 si prin adresa nr. 17925 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 Inainte de a citi ordinea de zi, dl primar Victor Dragusin informeaza ca de la ora 08.00 
dimineata s-a emis avertizare de cod rosu pe raul Vedea si a convocat comitetul local pentru situatii de 
urgenta la ora 10.00 si s-au stabilit masurile necesare care sunt impuse de lege dar si de realitatea din 
teren pentru a preintampina paguba materiale. 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui membru in AGA la S.C. SERVICIUL 
SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea membrilor in AGA la S.C. PIETE TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui membru in AGA la S.C. ALEXSAL PREST S.A. 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la 
nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru transportul urban de calatori, pe baza 
de bilet si abonament, la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 204/18.06.2014 privind aprobarea 
numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei 
municipiului Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea cenzorilor la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE 
SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la data de 
30.06.2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea utilizarii excedentului municipiului Alexandria din anii 
precedenti pentru anul 2014; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 95 din 27.02.2014 privind 
aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei pentru realizarea unor 
obiective de investitii de interes local; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii manifestarilor dedicate Zilelelor 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „Tacerea” 
Teleorman-Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv „Basket 
Game Canada” -  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Serviciului Public de Interes Local „Administratia Domeniului Public” Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru 
anul 2015 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 
pentru intocmirea listei de prioritati; 
  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul 
locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2015 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor 
de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru difuzare presa; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria situat in Str. Vedea, nr. 31; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 87/12.04.2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea domnului viceprimar Neacsu Ionut  in Comisia locala 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din municipiul Alexandria; 
 -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 ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate apartinand 
municipiului Alexandria, administrate de Consiliul local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria din puncte termice in imobile cu alta destinatie; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si d-
nul Memis Felix Martin, situate in strada Negru Voda, nr. 141A, respectiv strada Bucuresti nr. 50; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri din 
cadrul Fermei Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu”, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in admnistrare si exploatare catre Serviciul Public de Interes 
Local Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala, a unor bunuri  imobile  apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local 
a unor imobile situate in municipiul 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 str. Cuza Voda, nr. 117; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria  a unor bunuri apartinand domeniului public sau privat al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea concesionarii prin negociere directa a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in DJ Alexandria – Laceni – 
Statia Electrica, lot 1 ;  
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 -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 acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la ADI “Teleormanul” pentru a aproba primirea a trei noi membri in 
Asociatie, comune din judetul Teleorman, precum si pentru aprobarea stabilirii contributiei la patrimoniul 
Asociatiei si a cotizatiei pe care acestia o vor datora; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen de 25 de ani, catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni;  
 -Petitii si interpelari; 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui membru in AGA la S.C. ALEXSAL PREST 
S.A. Alexandria; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor membri in AGA la S.C. ALEXSAL PREST S.A. 

Alexandria; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii „Amenajare teren sintetic Scoala gimnaziala nr. 5” in municipiul Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Amenajare teren sintetic Scoala gimnaziala nr. 6” in municipiul Alexandria; 
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Abator, nr. 2 A in CV 18; 
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 402; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului de hotarare si a cheltuielilor legate de 

proiect „Ferma Grup Scolar Agricol” Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul 
major de investitie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, din 
bugetul local al municipiului Alexandria. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la desemnarea unui membru in AGA la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR 
SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va proceda 
prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea 
comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor dna 
Curea Gina Georgeta, dl Abalaru Ion si dna Cobarlie Silvia. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 
supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 
de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 
vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 
votului secret. 
 Dl consilier Popescu Dumitru Dan intreaba care sunt propunerile. 
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 Dl presedinte de sedinta spune ca persoanele sunt trecute in proiectul de hotarare si ca nu s-a 
anuntat niciodata, persoana in cauza fiind dna Matei Dumitra. 
 Dna consilier Curea Gina Georgeta, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 
dintr-un numar toatal de 18 voturi valabil exprimate, dna Matei Dumitra a primit 13 voturi „pentru” si 5 
voturi „impotriva”. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este adoptat cu rezultatul votului secret, 
13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”. 
  

                                                                         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 
desemnarea membrilor in AGA la S.C. PIETE TARGURI ALEXANDRIA S.R.L., dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va proceda 
prin vot secret. Tot dl presedinte de sedinta spune ca persoanele desemnate in proiect sunt dna 
Dumitrescu Cornelia si dna Matei Dumitra. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se faca 
propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor dna 
Curea Gina Georgeta, dl Abalaru Ion si dna Cobarlie Silvia. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 
supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 
de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 
vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 
votului secret. 

Dna consilier Curea Gina Georgeta, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 
dna Matei Dumitra, dintr-un total de 18 voturi valabil exprimate are 13 voturi „pentru” si 5 voturi 
„impotriva”, iar dna Dumitrescu Cornelia dintr-un total de 18 voturi valabil exaprimate are 13 voturi 
„pentru” si 5 voturi „impotriva”.       

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este adoptat cu rezultatul votului secret, 
13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”. 

 
             

   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 planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul 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 
 

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 
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modificarea tarifelor pentru transportul urban de calatori, pe baza de bilet si abonament, la S.C. 
TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceasta este o societate falimentara si inainte de a creste 
preturile dna director ar fi trebuit sa isi prezinte demisia si sa se vina cu un plan de redresare al 
societatii supus spre aprobare Consiliului local. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca ar fi trebuit sa 
se ia in calcul reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibil si sa se ia in calcul ca ultima solutie 
cresterea preturilor biletelor.  

Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca a asteptat de la dl primar Victor Dragusin sa ia masuri 
cu privire la societatile care s-au prezentat la sfarsitul anului 2013 cu un bilant dezastruos si 
considerand ca nu s-au luat masuri a facut astazi o adresa catre Curtea de Conturi prin care solicita sa 
se faca un audit pe anul 2013 la societatile respective. 

De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca nu va vota o crestere de preturi fara un plan 
de redresare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

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 la modificarea anexei la HCL nr. 204/18.06.2014 privind aprobarea numarului de locuri alocate 
pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei 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 13 voturi 
„pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea 
Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan)..       

 
                                                                      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 la 
desemnarea cenzorilor la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece hotararea priveste desemnarea de persoane, se va 
proceda la vot secret si roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor dna 
Curea Gina Georgeta, dl Abalaru Ion si dna Cobarlie Silvia. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 
supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 
de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 
vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 
votului secret. 

De asemenea dl presedinte de sedinta spune ca au fost propusi dl Cojoaca Marin, dna Burcea 
Violeta Claudia si dl Stoican Cornel. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba cine i-a propus. 
Dl presedinte de sedinta spune ca au fost propusi de catre initiatorul proiectului. 
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Dna consilier Curea Gina Georgeta, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca dl 
Cojoaca Marin, dintr-un total de 18 voturi valabil exprimate are 13 voturi „pentru” si 5 voturi 
„impotriva”, dna Burcea Violeta Claudia dintr-un total de 18 voturi valabil exaprimate are 13 voturi 
„pentru” si 5 voturi „impotriva” si dl Stoican Cornel are 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”      

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este aprobat cu rezultatul votului secret, 
13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” 

 
          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 executiei bugetului Municipiului Alexandria la data de 30.06.2014, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii 

Dl consilier Titirisca Florin ca vrea sa atraga atentia pe o problema de etica. Tot dl consilier 
Titirisca Florin spune ca luni a cerut cateva documente d-nei Gafencu Haritina, director al Directiei 
Buget Finante Taxe si Impozite, insa dna Gafencu Haritina nu a lipsit avand o problema personala si a  
adresat aceeasi rugaminte d-nei Baicu Rodica, director al Directiei Administratie Publica Locala, dar a 
durat o ora sa i se aduca aceste documente, condiderand ca se ascunde ceva. De asemenea dl consilier 
Titirisca Florin intreaba cum au fost dati bani catre societatile sportive si cati bani s-au dat. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca o sa i se transmita defalcarea cheltuielilor pe 6 luni, la 
capitolul la care face referire, d-lui consilier Titirisca Florin. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

 
                                                                       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 utilizarii excedentului municipiului Alexandria din anii precedenti pentru anul 2014, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune  ca nota de fondamentare este o nota subtire. 
Dl primar Victor Dragusin roaga colegii de la Directia Tehnic Investitii ca pe viitor sa vina cu 

un exemplar de proiect la sedintele pe comisii. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

 
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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca tot la nota de fondamentare „amenajare parc colegiul Al. 
D. Ghica „ nu intelege daca suma, care o considera foarte mare, este pentru proiectul in sine sau pentru 
SF + PT. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba despre executie, nu de SF + PT si este vorba de 
spatiul verde dintre incinta salii de sport si curtile celor care locuiesc pe strada 1 Decembrie. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

 
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 Anexei la HCL nr. 95 din 27.02.2014 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne in valoare de 24.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a fost in dezacord cu dl primar Victor Dragusin de cand s-
a facut imprumutul de 5 milioare de euro, iar acesta poate depasi acea suma. Tot dl consilier Titirisca 
Florin spera ca Ministerul de Finante sa nu acorde acest imprumut si ca trotuarele si strazile trebuie 
facute din banii pe care ii avem, nu sa se amaneteze mereu. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 
spune ca va face tot ce tine de dansul avand calitatea de consilier local pentru a nu se aproba acest 
imprumut. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a fost un lucru rau ca au fost in contradictie si 
contradictia naste progres. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca s-a discutat cu ceva timp 
in umra intr-o sedinta de Consiliu local ca aceasta forma prezentata reprezinta un pas inainte pentru a 
tine licitatie de executie, toate obiectivele avand proiecte si toate fiind incluse in planul de mobilitate 
urbana si sunt posibil de finantat din surse externe. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca acest 
proiect ar trebui privit din alt unghi si anume rapiditatea saririi peste niste pasi care ar trebui parcursi in 
momentul in care proiectele ar deveni eligibile si finantate din fonduri externe. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

 
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 organizarii manifestarilor dedicate Zilelelor municipiului Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu este de acord cu banii alocati, si propune marirea sumei 
pentru recompensarea profesorilor si elevilor la 50.000 de lei, in conditiile in care pentru protocol sunt 
alocati cinci sute de milioane de lei vechi si pentru artificii sunt alocati trei sute de milioane de lei 
vechi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in suma de protocol sunt incluse si sumele pentru cazare si 
masa pentru delegatiile invitate ale oraselor cu care se colaboreaza. Tot dl primar Victor Dragusin 
spune ca este un motiv de bucurie faptul ca un copil a excelat si este un motiv sa fie recompensat mai 
mult moral in fata comunitatii, iar faptul ca invata nu este un motiv pentru a fi recompensat, fiind multi 
bani alocati pentru burse, copii fiind stimulati prin burse. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca sunt doua seri de artificii, prima si ultima 
seara si un joc de lasere in a doua-a zi. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca populatia se bucura de 
aceste evenimente, deoarece nu foarte multi au posibilitatea de a pleca in concedii si populatia se 
bucura de astfel de evenimente de socializare. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Titirisca Florin si este respinsa 
cu 6 voturi  „pentru” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Talpiga Stelica), 10 voturi „impotriva” si 2 „abtineri” (dl 
Consilier Florea Voicila si dna Brosteanu Mioara Andreea). 

Nemaifiind si alte discutii, dna presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu  12  voturi „pentru”, 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 
Laurentiu) si 1 „abtinere” (dl consilier Talpiga Stelica). 

 
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 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 
asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „Tacerea” Teleorman-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 asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv „Basket Game Canada” -  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 Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Interes Local „Administratia 
Domeniului Public” 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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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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru anul 2015 din municipiul Alexandria si 
constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca pentru a da dovada de transparenta ar trebui ca fiecare 
grupare politica sa aiba cate un reprezentant. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece hotararea priveste desemnarea de persoane in cadrul 
comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati se va proceda 
la vot secret si roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din 
trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dna 
Curea Gina Georgeta, dl Abalaru Ion si dna Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a 
voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl consilier Titirisca Florin propune ca din comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 
sa faca parte d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan. 

Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa treaca la redactarea buletinelor de vot si 
distribuirea lor pentru exercitarea votului secret. 

Dna consilier Curea Gina Georgeta, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca dl 
Neacsu Ionut a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi 
„impotriva”, dl Streinu Marius a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  5 
voturi „impotriva”, dna Ghicica Maria a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” 
si  5 voturi „impotriva”, dna Brosteanu Mioara Andreea a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 
13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”, dl Petcu Marian Dragos a primit din totalul de 18 voturi valabil 
exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”, dl Abalaru Ion a primit din totalul de 18 voturi valabil 
exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”, dna Selea Gina a primit din totalul de 18 voturi 
valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”, dna Costache Niculina a primit din totalul de 
18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”, dl Neacsu Alexandru a primit din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate 5 voturi „pentru” si  13 voturi „impotriva” si dl Popescu Dumitru Dan 
a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 5 voturi „pentru” si  13 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este aprobat cu rezultatul votului secret, 13 
voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”. 

 
 

                                                                      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 criteriilor 
pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2015 si 
constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei 
de prioritati, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece hotararea priveste desemnarea de persoane, respectiv dl 
Iotu Lucian, dna Dumitrescu Cornelia, dna Curea Gina Georgea, dna Costache Niculina, dna Ovedenie 
Valentina si dna Buligan Claudia, in cadrul comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ 
de stat pentru intocmirea listei de prioritati se va proceda la vot secret si roaga sa se faca propuneri pentru 
alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dna Curea 
Gina Georgeta, dl Abalaru Ion si dna Cobarlie Silvia. 
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor 
si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dna Curea Gina Georgeta, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca dl Iotu Lucian a 
primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”, dna Dumitrescu 
Cornelia a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”, dna 
Curea Gina Georgeta a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  5 voturi 
„impotriva”, dna Costache Niculina a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi „pentru” si  
5 voturi „impotriva”, dna Ovedenie Valentina a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 13 voturi 
„pentru” si  5 voturi „impotriva”, si dna Buligan Claudia a primit din totalul de 18 voturi valabil exprimate 
13 voturi „pentru” si  5 voturi „impotriva”. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca dna Curea Gina Georgeta nu poate face parte din comisia de 
numarare a voturilor atat timp cat se regaseste pe buletinul de vot. 

Dl primar Victor Dragusin ii spune d-lui consilier Titirisca Florin sa citeasca regulamentul de 
organizare si functionare al Consiliului local. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu rezultatul votului secret, 13 
voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”. 

 
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 unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, pentru difuzare presa, 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 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria situat in Str. Vedea, nr. 31, 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 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 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 modificarea si completarea HCL nr. 87/12.04.2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt d 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 privire la 
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desemnarea domnului viceprimar Neacsu Ionut  in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privata asupra terenurilor 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 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea Laurentiu, 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 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 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 dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca plansa inainta comunei Poroschia sa fie vizata spre 
neschimbare. 

 
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 
ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate apartinand municipiului Alexandria, administrate de 
Consiliul 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 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 
schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria din puncte termice in imobile cu alta destinatie, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). .  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si d-nul Memis Felix Martin, situate in strada 
Negru Voda, nr. 141A, respectiv strada Bucuresti nr. 50, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 
Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 
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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 scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri din cadrul Fermei Liceului 
Tehnologic “Nicolae Balcescu”, 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 13 voturi „pentru” si 5 
„abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si 
Oprea Eduard Laurentiu). 

 
                                                                    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 
admnistrare si exploatare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale, 
Protectie Sociala, a unor bunuri  imobile  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  cu 15 voturi 
„pentru” si 3 „abtineri” (dnii 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor imobile situate 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 
13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, 
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 

 
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 cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat pe str. Cuza Voda, nr. 117, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 

 
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 darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 
Alexandria  a unor bunuri apartinand domeniului public sau privat 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 
Laurentiu).  

 
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 concesionarii 
prin negociere directa a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in DJ Alexandria – Laceni – Statia Electrica, 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 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea Laurentiu, 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu).  

.  
 

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 acordarea unui mandat 
special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la ADI “Teleormanul” pentru 
a aproba primirea a trei noi membri in Asociatie, comune din judetul Teleorman, precum si pentru 
aprobarea stabilirii contributiei la patrimoniul Asociatiei si a cotizatiei pe care acestia o vor datora, 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 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” 
(dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea 
Eduard Laurentiu). 
             

   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 
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darea in folosinta gratuita pe termen de 25 de ani, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al 
judetului Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d 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 
alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru viitorul presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos il propune pe dl  consilier Neacsu Ionut pentru a fi presedinte 
de sedinta pentru lunile august, septembrie si octombrie 2014. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot deschis propunerea ca dl 
consilier Neacsu Ionut sa fie presedinte de sedinta pentru lunile august, septembrie si octombrie 2014 si 
se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 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 desemnarea unor membri in AGA la S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece hotararea priveste desemnarea de persoane, 
respectiv dna Mierloiu Liliana si dl Martin Cristian, se va proceda la vot secret si roaga sa se faca 
propuneri pentru comisia de numarare a voturilor formata din trei persoane. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe dna consilier 
Curea Gina Georgeta, dl Abalaru Ion si dna Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a 
voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pana la numararea voturilor roaga colegii consilieri sa fie 
de acord pentru intalnirea in sedinta pe data de 20 august, deoarece pe data de 30 august va avea loc 
sedinta festiva. 

Dna consilier Curea Gina Georgeta, presedinte a comisiei de numarare a voturilor, spune ca din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, dna Mierloiu Liliana a obtinut 13 voturi „pentru” si 5 voturi 
„impotriva, iar dl Martin Cristian din totalul de 18 voturi exprimate a obtinut 13 voturi „pentru” si 5 
voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul a fost aprobat cu rezultatul votului secret, 13 voturi 
„pentru” si 5 voturi „impotriva”. 

 
                                                                      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 
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aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren sintetic Scoala 
gimnaziala nr. 5” in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca este o investie buna in infrastructura sportiva si pentru 
imbunatatirea starii de sanatate a populatiei scolare, dar considera ca din suma alocata ar fi fost mai 
bine ca din doua proiecte sa se faca trei. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul, 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 aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren 
sintetic Scoala gimnaziala nr. 6” 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 privire la 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe str. Abator, nr. 2 A in CV 18, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

 
                                                                                 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 strada Dunarii, zona bloc 402, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

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 proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup Scolar Agricol” Axa prioritara 3 
– Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.4- Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua, din bugetul 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu 
Dumitru Dan). 
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                                                                      x 
x  x 

 
 
 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
- Tabelul nominal nr. 9184/22.07.2014 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 august 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. 9187 din 22.07. 2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 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. 9185 din 22.07.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna august 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. 9186 din 22.07.2014 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 august 2014, 
conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Solicitarea nr. 17105 din 15.07.2014 a d-lui Craciun Florea prin care doreste amplasarea unui 

chio c in zona Cec-ului vechi. 
Dl. presedinte de sedinta propune ca aceasta cere sa fie inaintata aparatului de specialitate, iar 

acesta sa intocmeasca documentatia necesara. Tot dl presedinte de sedinta supune la vot aceasta 
propunere si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Referatul AASPS nr. 9434/21.07.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 
Dumitrescu Irina Alexandra. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuantum de 1.500 de euro 
echivalent in lei. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuantum de 1000 de euro. 
Tot dl primar Victor Dragusin isi retrage propunerea. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune suma de 1000 de euro echivalentul in lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Voicila Florea si se respinge 

cu 7 voturi „pentru” (dnii consilieri Popescu Dumitru Dan, Abalaru Ion, Iotu Mihail Lucian, Doncea 
Bogdan Alin, Neacsu Ionut, Voicila Florea si Ghicica Maria), 3 voturi „impotriva” (dnii consilieri 
Titirisca Florin, Curea Gina Georgeta si dl Mocanu Daniel Marian) si 8 „abtineri”. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 
aproba cu 11 voturi „pentru” (dnii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin, Florea Laurentiu, 
Cobarlie Silvia, Brosteanu Mioara Andreea, Ghicica Maria, Streinu Marius, Curea Gina Georgeta, 
Petcu Marian Dragos, Mocanu Daniel Marian, Talpiga Stelica) si 7 „abtineri”. 

-Referatul Compartimentului Protectie civila, situatii de urgenta, psi, protectia muncii din cadrul 
Primariei municipiului Alexandria nr. 16371/18.07.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta 
constand in materiale de constructii, in valoare de aproximativ 850 de lei, d-nei Giurgiuveanu 
Alexandrina.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca o suma pana in 1000 de lei  este o suma rezonabila si ca ar 
trebui stabilit modul in care se acorda ajutoarele de urgenta si sumele care pot fi acordate. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca ajutoarele de pana in 1000 de lei le acorda dansul direct, 
dar in cazul in care se repeta, apare urgenta in acelasi an pentru aceeasi familie, este dreptul Consiliului 
local daca mai acorda sau nu un ajutor. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca sumele care depasesc 
1000 de euro echivalent in lei nu si-a asumat niciodata singur raspunderea pentru acordarea unui astfel 
de ajutor. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot referatul AASPS si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

-Referatul AASPS  nr. 9252/14.07.2014 privind necesitatea extinderii spatiului de functionare 
al cresei PECO. 

Dl director al AASPS spune ca aceasta extindere este benefica deoarece solicitarile parintilor 
depasesc capacitatea cresei si numarul solicitarilor este in crestere. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a mai discutat pe acest subiect, ca pentru aceasta incapere 
mai este un proiect intocmit pentru realizarea unei sali de sport, cu un studiu de fezabilitate si un 
proiect tehnic, iar ulterior redactari proiectului a aparut aceasta necesitate transmisa de AASPS privind 
extinderea cu inca o sala la cresa PECO. 

Dna consilier Curea Gina Georgeta spune nu vrea sa influenteze votul, dar se da peste cap 
dezvoltarea gradinitei prin infiintarea salii de sport si va vota impotriva. 

Dl director al AASPS spune ca este benefica aceasta extindere deoarece intr-un an sau doi ani 
cererile pentru locuri la cresa vor creste, iar spatiul pentru o sala de sport se poate gasi analizand restul 
spatiului gradinitei. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-ar putea sa nu fie nevoie de acea extindere a cresei 
deoarece sporul demografic este negativ. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca in cresele din Alexandria nu sunt suficiente locuri, iar in 
cresa Peco este aglomeratie pentru ocuparea locurilor. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot referatul AASPS privind 
necesitatea extinderii spatiului de functionare al cresei PECO si se respinge cu 6 voturi „pentru” (dnii 
consilieri Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu, Talpiga Stelica, Abalaru Ion, Mocanu 
Daniel Marian, Cobarlie Silvia) , 2 voturi „impotriva” (dna consilier Curea Gina Georgeta si dl 
consilier Neacsu Ionut) si 10 „abtineri”. 

-Raportul AASPS nr. 924/14.07.2014 privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2014. 

Consiliul local a luat act de raportul respectiv. 
 -Punct de vedere al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartiment 
Autorizari Taximetrie si Comert nr. 18401 din 29.07.2014 privind solicitarile SC IMPEX LA 
NEAMTU SRL de modificare a programelor de transport. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 1 
„abtinere” (dl consilier Neacsu Alexandru). 
 -Punct de vedere al Direciei Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic Autoritate Tutelara, 
Resurse Umane nr. 15318 din 27.06.2014 privind solicitarea SC SOLARTECH RVC SRL de reducere 
a chiriei pentru contractul de inchiriere nr. 17622 din 23.08.2012. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de un HCL prin care s-a inchiriat in urma unei 
licitatii publice teren din IZLAZ iar investitorul intial, german, s-a retras si dezvoltatorul a gasit o alta 
companie care doreste sa investeasca dar pretul chiriei i se pare mare. Tot dl primar Victor Dragusin 
spune ca nu exista cadru legal pentru a se putea reduce chiria. 
 Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Direciei 
Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic Autoritate Tutelara, Resurse Umane si este respins cu 
15 voturi „impotriva” si 3 „abtineri” (dnii consilieri Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si 
Voicila Florea). 
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 -Solicitarea d-lui Raducu Florin, presedinte al CS Pheonix Alexandria, privind accesul gratui la 
terenul de sport din incinta Complexului „Strand Vedea”. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca este nevoie sa se faca un contrac de asociere cu Consiliul 
local. 

 
Dl primar spune ca este de acord cu dl consilier Voicila Florea. Tot domnul primar roaga 

colegii de la ADP sa redacteze un proiect de asociere cu CS Pheonix Alexandria. 
 -Plangere prealabila a d-lui Popescu Dumitru Dan adresata Consiliului local in temeiul Legii nr. 
554/2004 impotriva HCL nr. 202/18.06.2014 privind schimbarea din functia de viceprimar. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta plandege prealabila si HCL nr. 
202/18.06.2014 a fost una legala. 
 Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca a primit raspuns, pana la instanta se face procedura 
prealabila si acea plangere prealabila nu trebuia sa mai fie la mapa. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca la mapa se afla si plangerea prealabila a domnului Oprea 
Eduard Laurentiu adresata Consiliului local in temeiul Legii 544/2004 privind schimbarea din functia 
de viceprimar. 
 Dl viceprimar Neacsu Ionut anunta ca din data de 04.08.2014 pana in data de 08.08.2014 va fi 
plecat in concediu de odihna. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                            Doncea Bogdan Alin                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.  18735  din 01.08.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 30.07.2014 

 
 
 
 Subsemnatii, Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi 01.08.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.07.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 
   
                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 
 
 
 
 
 
 


