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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 26 iulie 2011 , 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  
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Tanase Florentiu, 
Negreanu Florea si Marzan Niculae 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. Deoarece primarul municipiului 
Alexandria se afla in concediu de odihna , inlocuitorul sau in aceasta perioada este dl viceprimar Calota Florica 
Ica, desemnat prin dispozitia nr. 1274/21.07.2011.  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 14 iulie 2011, 
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. Viceprimar Calota Florica 
Ica, cel care, prin dispozitia nr. 1271 din  20 iulie 2011 si prin adresa nr.  13902 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 
Alexandria pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului al II-lea al anului 
2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Filiala Teleorman a cadrelor militare in rezerva si retragere „ G-ral David 
Praporgescu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Clubul Sportiv „Viitorul 003” in vederea realizarii unor actiuni specifice 
(fotbal) ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local, a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate fara plata a unor locuri de veci in 
Cimitirul „ Sfantul Alexandru”, municipiul Alexandria, beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate 
de luptatori pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor cenzori la S.C. ADMINISTRARE 
IMOBILE S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei cladiri, apartinand S.C. 
TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria, situata in Alexandria, str. Vedea nr. 31; 
 -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. 135A, 
C.V.68; 
 -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 H.C.C. nr. 162, lot 2/4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasarea de dozatoare de 
inghetata; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasare panou publicitar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, zona Scoala 
nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 704 
C pentru alee acces; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat  Piata Unirii-
cupola, poz. 33; 

-Petitii si interpelari.  
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse pe 

ordinea de zi si dl. viceprimar Calota Florica Ica introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea construirii de 
garaje si copertine. 
 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 viceprimar Calota Florica Ica 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 aprobarea executiei 
bugetului local al municipiului Alexandria pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente 
trimestrului al II-lea al anului 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca a observat scaderea sumelor din cotele defalcate ceea ce 
reprezeinta un semnal ca activitatea economica din Alexandria nu s-a redresat. Veniturile scad ca urmare a 
activitatii economice slabe. La cheltuielile pentru investitii bugetul este realizat in proportie de 15%, ceea ce da 
nota ca realizarea obiectivelor de investitii s-au facut in mica masura. Este posibil ca la anul tot orasul sa se 
transforme intr-un santier. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si o„abtinere” (dl consilier Nastase Stefan). 

 
 

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 rectificarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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, 
prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu Filiala Teleorman a cadrelor militare in rezerva si 
retragere „ G-ral David Praporgescu”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta, Voicila Florea, arata ca art. 36, lit. 7 prevede ca „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 



3 
 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public local;” si propune urmatorul amendament “ Asociatul II sa suporte din fonduri proprii cota 
de 10% din cheltuielile actiunilor finantate din bugetul local”. 
 Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dansului si se 
aproba cu 16 voturi “pentru” si 2 “abtineri” (d-nii consilieri Pana Ion si Draghici George). 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hatarare cu amendamentul aprobat si se 
aproba cu  16 voturi “pentru” si 2 “abtineri” (d-nii consilieri Pana Ion si Draghici George). 

 
                                                                                         x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Clubul Sportiv „Viitorul 003” in vederea realizarii unor actiuni specifice 
(fotbal), dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta propune sa se stabileasca o contributie baneasca. in temeiul art. 36, 
pct. 7 din Legea 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. urmatorul 
amendament: „Asociatul II sa suporte din fonduri proprii cota de 10% din cheltuielile actiunilor 
finantate din bugetul local”. 

Dl consilier Ranescu Marian spune ca sportivii aduc renume municipiului . Nu este correct sa 
se ceara banii, deoarece activitatea lor in sine reprezinta o contributie. 

Dl consilier Tulpan Dumitru spune ca nu trebuie votat un asemenea amendament deoarece 
aceasta contributie este prevazuta in lege. 

Dl viceprimar Voicu Ioan propune urmatorul amendament: „Asociatul II sa suporte din 
fonduri proprii cota de 10% din cheltuielile actiunilor finantate din bugetul local”. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui 
viceprimar Voicu Ioan si se aproba cu 14 voturi “pentru” si 4 “abtineri” (d-nii consilieri Pana Ion si 
Draghici George, Jienu Eugen si Toader Dumitru). 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui viceprimar 
Voicu Ioan si se aproba cu 14 voturi “pentru” si 4 “abtineri” (d-nii consilieri Pana Ion si Draghici 
George, Jienu Eugen si Toader Dumitru). 

  
x 

x  x 
 

  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local, a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de 
hotarare 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 atribuirea in proprietate fara plata a unor locuri de veci in 
Cimitirul „ Sfantul Alexandru”, municipiul Alexandria, beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate 
de luptatori pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii.  

Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca acest proiect sa fie amanat deoarece presa vehiculeaza ca vor fi 
anulate 300 de certificate de revolutionar. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca nu este posibila o amanare a proiectului de hotarare. 
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Dl consilier Jienu Eugen spune ca in proiectul de hotarare este vorba de atribuirea in proprietate si nu 
in folosinta. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca este o mare diferenta intre dreptul de folosinta si dreptul de 
proprietate. Tot dansul spune ca este de acord sa se atribuie dar in conformitate cu regulamentul de organizare 
si functionare al cimitirelor din municipiul Alexandria.  

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca este o prevedere legala si nu se poate face abatere de la lege. 
Dl consilier Jienu Eugen intreaba cum se va face transferul de proprietate. 
Dl consilier Nastase Stefan spune ca initiatorul proiectului de hotarare sa prezinte un areal foarte bine 

delimitat unde sa se aprobe aceste locuri de veci. 
Dl consilier Toader Dumitru spune ca exist a o prevedere legala in acest sens care le da dreptul de a 

solicita si obtine astfel de drepturi.Tot dansul spune ca nu se poate delimita pentru ca fiecare cere unde vrea. 
Nemaifiind si alte discutii dl  dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se respinge cu 7 voturi „pentru” (d-nii consilieri Draghici George, Jienu Eugen, Toader Dumitru, 
Voicila Florea, Oana Ovidiu si Voicu Ioan).  

x 
x  x 

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

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la desemnarea unor cenzori la S.C. 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

  Dl presedinte de sedinta spune ca la acest proiect de hotarare este vorba de persoane si se va vota 
secret. Tot dansul cere sa se faca propuneri pentru comisia de numarare a voturilor. 

  Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca din comisie sa faca parte d-nii consilieri Oana Ovidiu, Bojan 
Cristian si Tulpan Dumitru. 

  Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Viceprimar Voicu 
Ioan si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  Dl presedinte de sedinta acorda o scurta pauza pentru completarea buletinelor de vot. 
  Dl consilier Tulpan Dumitru prezinta rezultatul votului secret. Dintr-un totat de 18 voturi , 18 au fost 

valabil exprimate. 
  Dl Cojoaca Marin a obtinut 15 voturi “pentru”si 3 “impotriva”. 
  Dl Stoican Cornel a obtinut  15 voturi “pentru”si 3 “impotriva”. 
  D-na Panduru Violeta Claudia a obtinut 15 voturi “pentru”si 3 “impotriva”. 
   Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 17 

voturi “pentru” (dl consilier Oana Ovidiu nu a fost present in sala). 
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 unei cladiri, apartinand S.C. 
TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria, situata in Alexandria, str. Vedea nr. 31, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul 
de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie 
publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in strada Dunarii nr. 135A, C.V.68 , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” 
si o „abtinere” (dl consilier Nastase Stefan). 

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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada H.C.C. nr. 162, lot 2/4, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot 
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Nastase 
Stefan). 

x 
x  x 

 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  inchirierea prin licitatie publica a 
unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru 
amplasarea de dozatoare de inghetata, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x  x 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasare panou publicitar, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot 
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie 
publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in str. Negru Voda, zona Scoala nr. 2 , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi 
„pentru” si o „abtinere” (dl consilier Pana Ion). 

x 
x  x 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire la  inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 704 
C pentru alee acces, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 
sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a 
unui spatiu comercial, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
amplasat  Piata Unirii-cupola, poz. 33, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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 inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri 
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apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea construirii de 
garaje si copertine, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 
sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl consilier Toader Dumitru spune ca doreste ca aparatul de specilitate al primarului sa-si indrepte 
atentia si spre locul de pe str. Bucuresti la iesirea din oras pe partea stanga pentru a realize locuri de parcare. 
 
              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr .4791  din 25.07.2011 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 2011, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 4798  din 25.07.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 

in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna august 2011, conform HCL nr. 
202 din 30.09.2010. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 4790 din 25.07.2011 cu veteranii si vaduvele de razboi conform adresei nr. 

3250/05.05.2011 din partea ANVR subfiliala Alexandria. 
-Raportul AASPS Alexandria nr.4795 din 25.07.2011,privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2011. 
Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de raportul prezentat. 
-Adresa nr. 11 din 20.07.2011 a CS Kanazawa Alexandria care solicita suma de 5000 Ron pentru a 

participa la campionatul mondial de Karate SKDUN care va avea loc in perioada 8-9.10.2011, in localitatea 
Halle din Germania.  

Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de solicitarea respectiva. 
-Informarea nr.8936 din 15.07.2011, a SC APA SERV SA, privind stadiul contractelor de achizitie 

publica componente ale Proictului major „ Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare in judetul Teleorman”. 

Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de informarea prezentata. 
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,           
                                 Florea Voicila                                                            Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
  


