JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 15 octombrie 2009, orele 17,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, in
prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul
local, doi consilieri fiind absenti nemotivat (d-nii. Nastase Stefan si Ranescu Marian).
Dl. presedinte de sedinta Ovidiu Oana 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
inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na. Postumia Stefan, 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 precedente
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 da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care,
prin dispozitia nr. 2227 din 09 octombrie 2009 si prin adresa nr. 25664 din aceeasi data, a convocat
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului credit furnizor privind realizarea
obiectivului „Modernizare retea agent termic primar de la CT zona la PT-uri in municipiul
Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in
administrarea SC TERMA SERV SRL Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si
casarii;
-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unei autogari in strada Cuza Voda, nr. 121 din
municipiul Alexandria.
-Proiect de hotarare cu privire la preluarea fara plata de catre Consiliul local al municipiului
Alexandria, de la Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman, a
unui autocar marca IKARUS 250;
-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 propune introducerea pe ordinea de zi si a urmatoarelor proiecte de
hotarari:
- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe
anul 2009;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale
„Implementarea serviciilor on-line catre cetateni, mediul de afaceri si automatizarea fluxurilor de
lucru ale Primariei municipiului Alexandria”, a cheltuielilor legate de proiect si a cofinantarii din
bugetul local al municipiului Alexandria.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu
propunerea de modificare a acesteia prezentata de dl. primar Victor Dragusin si se aproba in
unanimitate de voturi.
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Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct d-na director Florina Linca prezinta
raportul si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contractului credit furnizor privind
realizarea obiectivului „Modernizare retea agent termic primar de la CT zona la PT-uri in municipiul
Alexandria”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.
Luand cuvantul dl. primar Victor Dragusin, arata ca ar trebui modernizata intreaga retea
magistrala de transport si distributie agent termic de la CT zona la PT-uri, dar nu sunt fonduri.
Pentru moment s-a gasit acest agent economic care sa execute doar partea aeriana a
magistralei, circa 1 km, urmand ca acest credit furnizor sa fie rambursat in termen de 5 ani, dupa care
se va trece si la modernizarea partii subterane a magistralei.
In cuvantul sau, dl. consilier Dumitru Toader arata ca si la sedinta comisiei a intrebat daca este
vorba de intreaga magistrala, lucrare care ar fi durat foarte mult si nici nu ar fi fost bani pentru ea si a
inteles ca este intr-adevar vorba doar de portiunea aeriana, lucru care i se pare a fi benefic, deoarece
pe acest tronson se pierde o buna parte din temperatura agentului termic.
Luand cuvantul, dl. viceprimar Ioan Voicu arata ca executia lucrarii se va derula pe durata de
420 de zile, cu incepere de la 01noiembrie si ca nu va fi afectata furnizarea agentului termic pe timpul
iernii. Mai arata ca prin realizarea acestui obiectiv se vor face economii de circa 10 miliarde lei, lucru
foarte bun pentru localitatea noastra.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 1 (una) abtinere (dl.
consilier, Marzan Niculae).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul
public al municipiului Alexandria in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a
unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMA-SERV S.R.L. Alexandria, in vederea
scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari,
propuneri si discutii.
Luand cuvantul, dl. consilier Dumitru Toader arata ca la sedinta comsiei l-a intrebat pe dl.
contabil sef al S.C. TERMA-SERV S.R.L. cat a virat in conturile Primariei din incasarile pe fierul
vechi provenit din casarile precedente si acesta i-a raspuns ca are de virat 1,375 miliarde lei, dar ca nu
a virat pana acum nici-un leu, pentru ca si Primaria mai are sa-i vireze sume de bani care reprezinta
subventia la energia termica. Arata ca legea contabilitatii nu-i permite sefului contabil sa tina in
contul societatii asemenea sume si sa-i foloseasca pentru diferite actiuni, ci trebuie sa-i vireze in
contul Primariei, asa cum s-a si prevazut in raportul de audit.
Arata ca l-a mai intrebat pe dl. contabil sef al S.C. TERMA-SERV si ce capital social are
societatea, acesta a raspuns ca are un capital social de 30 miliarde lei, pe care de fapt nu-l mai are
pentru ca l-a folosit pentru efectuarea unor plati la Electrica si alti agenti economici la care societatea
este datoare. De asemenea, a mai intrebat cati bani mai are de incasat pe energia termica furnizata
iarna trecuta, cat de la populatie si cat de la unitati, cand ii va incasa pentru ca iarna bate la usa, daca
are un grafic de incasare.
Nemaifiind si alte discutii, 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la
proiectul de hotarare cu privire la infiintarea unei autogari in strada Cuza Voda nr. 121 din municipiul
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Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii.
Luand cuvantul dl. primar Victor Dragusin precizeaza ca a propus din nou pe ordinea de zi
acest proiect de hotarare din doua motive: mai intai din cauza presiunii unui numar mare de cetateni
care doresc amenajarea unei autogari in municipiul Alexandria. In acest sens arata ca la proiectul de
hotarare este anexata o lista cu peste 200 de sustinatori ai acestei autogari. Apoi arata ca s-a mai
primit si o adresa de la ARR, in care se arata ca sunt indeplinite conditiile pentru amenajarea unei
autogari in Alexandria si ca s-au remediat de catre agentul economic circa 90% din doleantele
cetatenilor din zona.
In cuvantul sau dl. viceprimar Ioan Voicu arata ca intr-adevar documentatia la acest proiect de
hotarare este mai completa, cu avizul ARR, al Ministerului Transporturilor, precum si acea lista
stufoasa cu semnaturi ale unor cetateni care doresc aceasta autogara, benefica, de altfel pentru toti
cetatenii din municipiul Alexandria.
Luand cuvantul, dl. consilier Filica Ganea considera ca da, documentatia este mai completa,
dar ca nu trebuie uitati nici cei care nu o doresc si in primul rand cetatenii cu locuinte in imediata
vecinatate a autogarii in discutie. Considera ca investitorul ar trebui sa amenajeze un gard
imprejmuitor al autogarii, din beton, pentru a fi protejate cladirile vecine.
In cuvantul sau, dl. consilier Filip Constantin arata ca este bine sa se aiba in vedere nu doar
doleantele vecinilor, ci si ale marii majoritati a populatiei acestei localitati. Informeaza ca, dupa
sedinta precedenta, a fost oprit de cetateni pe strada si i s-a reprosat neaprobarea proiectului de
hotarare in discutie. Concluzioneaza ca trebuie gasite solutii pentru rezolvarea doleantelor si ale
vecinilor si a beneficiarilor serviciilor acestei autogari.
Luand cuvantul dl. consilier Niculae Marzan precizeaza ca la sedinta pe comisii nu a fost acel
tabel cu semnaturi de sustinatori ai autogarii, ca, personal, are dubii in legatura cu acest tabel si ca
acea adresa de la ARR, are prevederi generale, fara trimitere stricta la locatia obiectivului in discutie.
Si dl. consilier Dumitru Toader arata ca la sedinta comisiei nu a fost nici-o lista de sustinatori,
ca de fapt era doar o lista cu 72 de semnaturi ale cetatenilor care nu doresc autogara in aceasta locatie.
De asemenea, arata ca nu este nici-un aviz de la Agentia de mediu, legat de eventuala poluare a
aerului sau fonica in zona acestei autogari.
Reluand cuvantul dl. primar Victor Dragusin informeaza ca intr-adevar tabelul cu semnaturi
de sustinatori a fost adus astazi, ca a fost multiplicat si pus la mapele comisiilor de specialitate, ca
avizul de la ARR este binevenit, pentru eliminarea oricarei suspiciuni legate de realizarea acestui
obiectiv si propune, ca la art. 1 sa se mai adauge o conditie si anume: „societatea va realiza in termen
de 60 de zile un gard de protectie al cladirii din imediata vecinatate”.
In cuvantul sau, d-na. consilier Ioana Panagoret informeaza ca la precedenta sedinta, la vot, sa abtinut pentru ca nu stia nimic de locatia in discutie. Intre timp s-a deplasat la fata locului, s-a
edificat asupra locatiei, asupra lucrarilor efectuate de agentul economic respectiv si considera ca
locatia corespunde pentru amenajarea unui asemenea obiectiv.
Dl. viceprimar Ioan Voicu revine si spune ca amenajarea unui gard imprejmuitor al locatiei
presupune si o fundatie de cel putin 1 m, pentru a putea prelua vibratiile si trepidatiile produse de
autobuzele si microbuzele care vor patrunde si iesi din perimetrul autogarii.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 19 (nouasprezece) voturi „pentru”, un vot „impotriva” (dl.
consilier Dumitru Toader) si una abtinere (dl. consilier Marzan Niculae).
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la preluarea fara plata de catre Consiliul local al
municipiului Alexandria, de la Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale
Teleorman, a unui autocar marca IKARUS 250, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari,
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propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele
la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2009, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii si nefiind, 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. Antonius Tudorica prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale
„Implementarea serviciilor on-line catre cetateni, mediul de afaceri si automatizarea fluxurilor de
lucru ale Primariei municipiului Alexandria” a cheltuielilor legate de proiect si a cofinantarii din
bugetul local al municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari,
propuneri si discutii si nefiind, 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, d-na. Postumia Stefan prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
-Adresa nr. 9364/22.09.2009 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman prin care solicita
desemnarea d-lui. consilier Pana Ion pentru a face parte din Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social si Formare Profesionala in anul scolar 2009-2010.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si se aproba cu unanimitate de
voturi.
-Adresa nr. 16/28.09.2009 a Sindicatului Liber Administratia Domeniului Public din cadrul
Serviciului Public C.T.D.T.D.M. Alexandria prin care solicita promovarea in functii cu grad superior
a unor salariati printre care si a d-nei. Mihai Nela.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca sindicatul nu are niciun atribut in acest sens. Atributul
acesta este al conducatorului unitatii, legea precizand cine are dreptul sa faca evaluarea, sa aprecieze
activitatea fiecarui angajat.
Dl. consilier Calota Florica-Ica spune ca nu este atributul Consiliului local pentru a rezolva
aceasta problema si nu intelege de ce ajung asemenea solicitari la Consiliul local.
Dl. consilier Tabacitu Stefan este de parere ca persoana in discutie este salariat la un agent
economic si nu intelege de ce se plimba asemenea salariati de colo-colo. Probabil ca mai sunt si altii
in aceasta situatie si trecerea pe un post corespunzator studiilor absolvite presupune un alt asemenea
post, pe care unitatea nu-l are.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca promovarea in alte functii se face prin concurs,
dar neexistand post pentru studii superioare, nu poate fi promovata.
-Adresa nr. II/3485 din 01.10.2009 a Institutiei Prefectului Judetului Teleorman prin care
aduce la cunostinta ca s-a procedat la reanalizarea hotararilor cu nr. 42 si 46 constatandu-se ca nu se
impune declansarea procedurii de anulare prin instanta de contencios administrativ.
Consiliul local ia act de comunicare.
-Referatul nr. 24878/14.10.2009 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite in legatura cu
solicitarea Fundatiei Miska – Alexandria, Centrul after school de achitare a unei chirii de catre
Consiliul local Alexandria pentru conductele de transport apa menajera si agent termic care
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tranziteaza terenul lor si dl. consilier Filip Constantin arata ca nu este cazul sa se plateasca o
asemenea chirie.
-Adresa nr. 25121/14.10.2009 a Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite prin care inainteaza
spre analiza si aprobare solicitarea Clubului Sportiv Teleorman Alexandria de sprijin financiar, in
suma de 15.000 lei, pentru echipa de baschet.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca ar trebui sa intre intr-o forma juridica cu Consiliul local
si vor putea primi banii.
Dl. presedinte de sedinta spune ca este nevoie de contract de asociere cu Consiliul local.
-Adresa d-lui. Giurgiuveanu Ion, profesor la Sectia de Judo a C.S.S. Alexandria prin care
solicita spijin financiar in suma de 11.000 lei (3.000 lei – pentru treninguri de reprezentare, 8.000 lei
– pentru cantonament pregatire).
Dl. consilier Marzan Niculae considera ca acest lucru este posibil doar daca are contract de
asociere cu Consiliul local.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot suma solicitata si se aproba cu unanimitate de voturi,
cu conditia incheierii unui contract de asociere cu Consiliul local.
-Cererea inregistrata la nr. 25790/12.10.2009 a d-lor. Nistor Ecaterina si Nistor Vasile,
domiciliati in Alexandria, strada Agricultori nr. 99A, judetul Teleorman, care solicita efectuarea unui
control la domiciliul vecinului Negrilescu Gheorghe, domiciliat in strada Agricultori nr. 101 pentru a
constata ca sunt depozitate aici furaje, peste limita legala, care nu respecta distanta minima dintre
proprietatile vecinilor, animale moarte intrate in putrefactie si sanctionarea acestuia pentru neregulile
care se vor constata.
Dl. primar Victor Dragusin arata ca a mai fost o asemenea solicitare, ca a fost constituita o
comisie din care au facut parte si consilieri locali si desi respectivul crescator de animale a fost
sanctionat de toate organele care l-au verificat, el persista in a proceda la fel.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta Ovidiu Oana multumeste pentru
participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Ovidiu Oana

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV
Nr. _______din 19 octombrie 2009

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al
municipiului Alexandria din 15 octombrie 2009

Subsemnatii,
municipiului

Bacarna

Alexandria,

procesului verbal al

am

Samuel si Berechet Doina,
procedat

dezbaterilor din

salariati la Primaria

azi, 19 octombrie

2009

la

afisarea

sedinta Consiliului local al municipiului

Alexandria din 15 octombrie 2009, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

CONSILIER,

Samuel Bacarna

Doina Berechet
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