JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 07 septembrie 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, 2 (doi) consilieri (Draghici George si Mihailiteanu George) fiind absenti motivat.
Dl. presedinte de sedinta Ion Pana 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 ordinea de zi, secretariatul tehnic, reprezentanti ai presei
scrise si audio-vizuale.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei precedente
care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate 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. 1938 din 02 septembrie 2009 si prin adresa nr. 22519 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 procurarea si
montarea de echipamente pentru reducerea consumului de energie electrica la institutiile publice din
municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului credit furnizor privind „Modernizare
PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19 si 20 din municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aplicarea la Programul national de imbunatatire a calitatii
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati si aprobarea contractarii finantarii pentru
obiectivul „Reabilitare Parc Catedrala” din municipiul Alexandria.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse
pe ordinea de zi si dl. primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire
la aprobarea contractului credit furnizor privind „Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19 si 20 din
municipiul Alexandria” si introducerea altor doua proiecte de hotarari si anume:
- cu privire la aprobarea participarii la programul de incalzire sau de completare a sistemelor
clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara, energie geotermala si energie eoliana ori
alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei, cu proiectul „Montarea de panouri
solare pentru producerea de apa calda menajera la ansamblul de locuinte ANL (Zona SERE) in
municipiul Alexandria”;
- cu privire la aprobarea participarii la programul de incalzire sau de completare a sistemelor
clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara, energie geotermala si energie eoliana ori
alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei cu proiectul „Montarea de panouri
solare pentru producerea de apa calda menajera de la Adapostul de familii, persoane adulte si copii
aflati temporar in dificultate si fara adapost”.
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu
propunerile de modificare a acesteia prezentate de dl. primar V. Dragusin si se aproba in unanimitate
de voturi.
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
procurarea si montarea de echipamente pentru reducerea consumului de energie electrica la institutiile
publice din 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 V. Dragusin arata ca dupa studierea cu atentie a contractului in
discutie a ajuns la concluzia ca acestuia i se pot aduce unele imbunatatiri si anume:
- la art.5, dupa pct. 5.1 sa se adauge pct. 5.2 cu urmatorul continut: „Cuantumul ratei va fi in
functie de economia realizata lunar la consumul de energie. In functie de aceasta economie, termenul
de 36 de luni putand fi prelungit prin act aditional pana cand se va ajunge la valoarea contractului”.
- mai propune eliminarea punctelor 17.3 si 17.4.
In cuvantul sau, dl. consilier Niculae Marzan arata ca rar i-a fost dat sa intalneasca un
asemenea contract, cu atatea prevederi in defavoarea beneficiarului, cu atatea ambiguitati, unele
dintre ele tendentioase, cum sunt cele de la art. 9, pct.2, de la art.12 si altele.
Dl. primar V. Dragusin intreaba unde e tendentiozitatea, sa o faca cunoscuta si opiniei publice,
iar dl. consilier Niculae Marzan arata ca este parerea sa si ca din acest moment nu va mai face nici un
comentariu in consiliul local si va gasi alte modalitati de a face cunoscuta opiniei publice parerea sa.
Luand cuvantul, dl. consilier Filip Constantin propune ca la pct. 17.4 prezentat de dl. primar,
unde este prevazut ca platile sa se faca in cel mai scurt timp, sa se prevada un termen concret de 5-7
zile, sa nu se dea nastere la interpretari.
In cuvantul sau, d-na director Florina Linca arata ca nu poate fi trecut un termen concret de 57 zile, deoarece acesta nu poate fi respectat, pentru ca exista o prevedere legala conform careia toate
platile sa se faca dupa data de 24 a fiecarei luni.
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 un vot „impotriva” (dl.
consilier Niculae Marzan).
x
x
x
La urmatorul punct al ordinii de zi, d-na director Florina Linca prezinta raportul si anexa la
proiectul de hotarare cu privire la aplicarea la Programul national de imbunatatire a calitatii mediului
prin realizarea de spatii verzi si aprobarea contractarii finantarii pentru obiectivul „Reabilitare Parc
Catedrala din 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. consilier Stefan Nastase arata ca a beneficiat de explicatii suficiente din
partea d-nei Florina Linca la sedinta pe comisii, referitor la toate proiectele de hotarare, edificandu-se
complet asupra acestora. Din studierea materialelor a constatat ca la proiectul de hotarare cu Parcul
exista o fundamentare foarte completa a indicatorilor tehnico-economici, fapt care nu se intampla si la
celelalte proiecte de hotarare, desi, de multa vreme, solicita asa ceva. Deci se poate. Ori este posibil
doar cand este vorba de cheltuirea de bani de la centru, iar cand cand este vorba de bani din bugetul
local nu se poate. Solicita deci, ca toate asemenea proiecte de hotarare sa aiba documentatii complet
fundamentate.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.
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In continuare, dl. Tudorica Antonius prezinta raportul la proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea participarii la Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu
sisteme care utilizeaza energia solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care
conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei, cu proiectul „Montarea de panouri solare pentru
producerea de apa calda menajera la Adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati temporar
in dificultate si fara adapost”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, se trece la intrebari, propuneri si discutii si, pentru
ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata
si se aproba in unanimitate de voturi.
x
x
x
Si tot dl. Tudorica Antonius prezinta raportul la proiectul de hotarare cu privire la participarea
la Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza
energia solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea
calitatii aerului, apei, cu proiectul „Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda
menajera menajera la ansamblul de locuinte ANL (Zona SERE) 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 si, pentru ca nu sunt, dl. presedinte de
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba in unanimitate
de voturi.
x
x

x

In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local, dupa cum
urmeaza:
- adresa nr. 3568 / 2009 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, prin care solicita aprobare
pentru majorarea pretului la Gcal si se stabileste ca la urmatoarea sedinta sa se prezinte un proiect in
acest sens;
- adresa nr. 24 / 2009 a Clubului Sportiv KANAZAWA prin care multumeste Consiliului local
pentru sprijinul financiar acordat clubului pentru desfasurarea activitatii de performanta si
reprezentarea municipiului Alexandria in competitiile majore ale anului 2009 si solicita alti 7500 lei
pentru participarea la Campionatul mondial de Karate SKANN, campionatul european de Karate
Wado Kay si o alta competitie internationala care, toate, se vor desfasura in cursul lunii octombrie
a.c.
Dl. secretar Iulian Purcaru arata ca nu crede ca ar fi cineva impotriva participarii unor sportivi
cu bune rezultate la asemenea competitii internationale, dar nu-si reaminteste ca intre Consiliul local
si acest club de karate sa existe un contract de asociere si daca nu, trebuie avut grija ca astfel de
cheltuieli din banul public sa se faca cu respectarea prevederilor legale.
Dl. primar V. Dragusin propune sa se verifice daca exista contract de asociere si daca da, la
rectificarea de buget din aceasta luna sa se prevada suma solicitata.
- cererea d-lui Tanase Mihail – persoana cu handicap locomotor gr.I, cu domiciliul in Plopii
Slavitesti si resedinta in Alexandria, bl. 606, ap.7, prin care solicita atribuirea unei locuinte situata la
parter.
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Dl. primar V. Dragusin arata ca se va verifica si daca petentul are domiciliul in Alexandria se
vor cauta solutii de rezolvare a solicitarii sale, iar daca nu are domiciliul in Alexandria acest lucru nu
va fi posibil.
Dl. consilier Marzan Niculae intreaba care sunt motivele pentru care a fost contestata licitatia
la obiectivul modernizare PT-uri. Personal, arata ca stie despre societatea care a castigat licitatia ca
are datorii foarte mari.
D-na director Florina Linca informeaza ca societatea respectiva a fost exclusa de la licitatie
deoarece nu a putut face dovada unei experiente minime in domeniul respectiv.
In continuare, d-na Dana Morcov – reprezentant al URBAN PROIECT Bucuresti - prezinta,
spre informare, Consiliului local noile prevederi ale PUG al municipiului Alexandria, PUG care va fi
afisat in diferite puncte ale orasului si care va face obiectul unor dezbateri publice, urmand ca, dupa
eventualele modificari, sa fie supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului
Alexandria.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta Ion Pana multumeste pentru participare si
declara inchise lucrarile sedintei.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Pana Ion

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV
Nr.
din 10 septembrie 2009

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al
municipiului Alexandria din 07 septembrie 2009

Subsemnatii,

Bacarna

Samuel si Berechet Doina,

salariati la Primaria

municipiului Alexandria, am procedat azi, 10 septembrie 2009 la afisarea
procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului

Alexandria din 07 septembrie 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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