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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 17 martie 2014, orele 14,45, in sedinta de indata 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 18 (optsprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
un loc fiind declarat vacant.  
 D-na. presedinte de sedinta Mioara Andreea Brosteanu 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. 
 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Mioara Andreea Brosteanu, da cuvantul d-lui. 
primar Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 544 din 17 martie 2014, si prin adresa numarul  
7571 din aceeasi data a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Compania 
Nationala de Investitii - CNI S.A., a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr. 60bis, in vederea executarii obiectivului de 
investitii „Sala de sport”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Compania 
Nationala de Investitii – CNI S.A. a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului, nr. 78, in vederea executarii obiectivului de 
investitii „Sala de sport”. 

 Nefiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi in forma prezentata 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 transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii - CNI 
S.A., a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada 1907, nr. 60bis, in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala de sport”, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl Titirisca Florin spune ca se va vota un contract cu multe puncte de suspensie, de asemenea 
spune ca va avea loc o dezmembrare ulterioara, era mai indicat sa se voteze un precontract daca 
urmeaza sa se faca adugiri ulterior. Tot dansul spune ca nu va semna asa ceva. Ar fi trebui sa se 
mentioneze in raportul de specialitate ca urmeaza sa se faca o dezmembrare de teren. 

Dl primar Victor Dragsuin spune ca la art. 5 din HCL spune ca se imputerniceste primarul 
municipiului Alexandria sa semneze contractul de comodat si protocolul de predare primire. 

 Acest contract este un model, agreat de compania nationala de investitii, asa cum s-a procedat 
mereu aceste modele de contracte au fost prezentate in consiliul local pentru informare.  

Acele punctulete se vor umple cu litere si cifre si va fi semnat de catre dansul si colegii din 
aparatul de specialitate. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot cu rezultatul votului secret si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua  
„abtineri”, ( d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
  

x 
    x                 x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la la 
transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii – CNI S.A. a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului, 
nr. 78, in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala de sport”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in 
forma prezentata, il supune la vot cu rezultatul votului secret si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 
doua „abtineri”, ( d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).   

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. presedinte de sedinta 
multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                       Mioara Andreea-Brosteanu                                                     Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.7716 din 18.03.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 17.03.2014 

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

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 18.03.2014, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

17.03.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


