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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 31 octombrie 2012 , orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 17 (sptisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
d-nii consilieri Tanase Florentiu si Abalaru Ion fiind absenti nemotivati.  
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 28 
septembrie 2012, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 
nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea,  da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2716 din 24 octombrie 2012 si prin adresa nr. 22668 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012; 
           -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane 
fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 
Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului III al anului 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Grupului de Lucru Local pentru problemele 
romilor, la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la instituirea sensurilor de circulatie pe unele tronsoane ale 
strazilor 1 Mai si Libertatii in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor utilizate pentru prestarea serviciilor de 
salubrizare si deszapezire efectuate mecanic si manual in municipiul 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 acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure 
si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta 
necesitate, din municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2013; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2013; 
            -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 nr. 220, zona 
bloc 901; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele nr. 2B; 
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  -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri intravilane din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Dunarii, nr. 140A, CV 
84; 
 -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 Dunarii, nr. 230B, CV 
91; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, Directiei Judetene pentru 
Cultura si Patrimoniul National Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI Alexandria SRL;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 279/21.12.2011 privind 
stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile componente ale 
sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea de la SC TERMA SERV SRL  Alexandria a unor 
bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, care au facut 
obiectul contractului de concesiune nr. 10882/23.09.2003; 
          -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor 
materiale rezultate in urma demolarii unui imobil – Fantana publica – situat in municipiul Alexandria, 
Parc cinematograf;  
          -Petitii si interpelari. 

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

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str Dunarii, nr.140A, CV 84; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchireierea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI Alexandria SRL  si introducerea pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la majorarea capitalului social al SC TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria, a unor imobile (teren si constructii) apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in 
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui spatiu comercial, situat in 
municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 140 A in CV 84; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru energia termica pentru perioada 
noiembrie 2012-martie 2013, in conformitate cu OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala 
in perioada sezonului rece; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
Universitatea Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul 
municipiului Alexandria. 

-Proiect de hotarare cu privire la amenajarea unui teren, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor. 
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 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl. presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
    x                 x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 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 

  
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 executiei 
bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente 
trimestrului III al anului 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl  presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il  supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la infiintarea Grupului de Lucru Local pentru 
problemele romilor, la nivelul municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl  presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarere, il  supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  
 

x 
x  x 

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

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la instituirea sensurilor 
de circulatie pe unele tronsoane ale strazilor 1 Mai si Libertatii in municipiul Alexandria , dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl  presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il  supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

x 
x  x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor utilizate pentru prestarea 
serviciilor de salubrizare si deszapezire efectuate mecanic si manual in municipiul Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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  Dl consilier Titirisca Florin spune ca acesta hotarare are ca temei legal o prevedere din anul 
1982. I s-a explicat ca utilajele sunt foarte, foarte vechi si consumul este mare dar tarifele sunt mult 
prea mari si propune privatizarea ADP Alexandria. 

  Dl primar Victor Dragusin spune ca ideea privatizarii a facut obiectul dezbaterilor si in 
Consilul local trecut, in acest moment ADP nu plateste TVA. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl  presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi “pentru” si 2 “abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin). 

   
 

x 
x  x 

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

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 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 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 
persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la 
utilitatile de stricta necesitate, din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea listei de prioritati cu 
persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2013, 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,  presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea listei de 
prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului 
Alexandria in anul 2013, 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, 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 strada Dunarii nr. 
220, zona bloc 901, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi.  

 
x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu 
Magurele nr. 2B, 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, 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 intravilane din municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il  supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” 
(dl consilier Calota Florica Ica nu a votat). 

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 Dunarii, nr. 
230B, CV 91, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la darea in folosinta 
gratuita, pe termen limitat, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniul National Teleorman, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il  supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 279/21.12.2011 
privind stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile componente ale 
sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public al municipiului Alexandria, dupa 
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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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la preluarea de la SC 
TERMA SERV SRL  Alexandria a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, care au facut obiectul contractului de concesiune nr. 10882/23.09.2003, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il  supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea 
unor materiale rezultate in urma demolarii unui imobil – Fantana publica – situat in municipiul 
Alexandria, Parc cinematograf, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi.  

x 
x  x 

 
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 majorarea capitalului 
social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceste majorari de capital trebuiesc motivate mai bine si 
doreste ca de acum incolo la fierare majorare de capital sa se prezinte o situatie a societatilor care 
solicita acest lucru. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca banii se dau pentru achizitionarea unei centrale termice, 
deoarce societatea isi va muta sediul intrun punct termic dezafectat. 

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

x 
x  x 

In continuare, 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 unor imobile (teren si constructii) 
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 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 al municipiului Alexandria in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria a unui spatiu comercial, situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 140 A in CV 
84, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 
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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 la aprobarea de ajutoare pentru energia termica 
pentru perioada noiembrie 2012-martie 2013, in conformitate cu OUG 70/2011 privind masurile de 
protectie sociala in perioada sezonului rece, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la asocierea 
Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Universitatea Alexandria pentru sustinerea activitatilor 
sportive de performanta 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  amenajarea unui teren, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor 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, Voicila Florea, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 10773 din 30.10.2012 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 noiembrie 2012, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 10772 din 30.10. 2012 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 noiembrie 2012, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 10771 din 30.10.2012 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna octombrie 2012, 
conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 10770 din 30.10.2012 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate 

din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate 
in strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna 
octombrie 2012, conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Referatul nr. 10748/29.10.2012 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de 
urgenta constand in lemne de foc. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 23399/26.10.2012, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la 

preluarea contractului de inchiriere nr. 6953/06.04.2011, pentru terenul amplasat in zona Piata Unirii, 
Alexandria, str. Libertatii, nr. 304-308 de catre Crivat Ionut Bogdan de la Crivat M Vasile. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul AASPS nr. 10693/29.10.2012 cu privire la solicitarea d-rei Manea Ana-Maria 

pentru scolarizare gratuita (master) la Universitatea Valahia din Targoviste. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul AASPS nr. 10767/16.10.2012 cu privire la solicitarea d-lui Dubei Ilie pentru 

scolarizare gratuita (master) la Universitatea „Bioterra”din Bucuresti-Filiala Alexandria. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-cererea nr. 24206/ 31.10.2012 a d-rei Ghita Roxana-Adina prin care informeaza Consiliul 

local al municipiului Alexandria ca renunta la locul gratuit pe care l-a primit la universitatea Valahia 
din Targoviste din partea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

Consilul local al municipiului Alexandria a luat act de informarea respectiva. 
-referatul AASPS nr. 10639/26.10.2012 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 

Matea Ionica in cunatum de 1500 euro. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                Voicila Florea                                                              Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr._______  din 01.11.2012 
 
 
 
 
 

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

din 31.10.2012 
 
 
 
 Subsemnatii,  Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 01.11.2012, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  31.10. 2012,  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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