JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 16 noiembrie 2009, orele 13,00, in sedinta de indata a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, in
prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul
local, patru consilieri fiind absenti nemotivat (d-nii. Marzan Niculae, Rinescu Marian, Tulpan
Dumitru, Mihailiteanu George).
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
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 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. 2548 din 16 noiembrie 2009, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta
urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la avalizarea unui bilet la ordin emis de S.C. TERMA SERV
S.R.L. Alexandria, in vederea asigurarii platii combustibilului pentru producerea energiei termice
pentru populatie in municipiul Alexandria.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca a convoct aceasta sedinta de indata, deoarece Alexandria
se afla intr-o situatie dificila prin faptul ca cca. 8500 apartamente care sunt conectate la sistemul de
incalzire centralizata se afla in frig. Desi s-au efectuat toate demersurile si toate diligentele pentru ca
ROMGAZ sa incheie un nou contract de furnizare a gazului catre TERMA SERV Alexandria, acest
lucru nu a fost posibil. Dl. primar spune ca a dorit si a insistat foarte mult ca acest contract sa fie
incheiat tot cu ROMGAZ Medias, care este o companie de stat si totusi nu s-a reusit acest lucru. Desi
legea impune ca nu se poate incheia un alt contract de furnizare gaz decat daca au fost achitate
datoriile anterioare sau acestea au fost reesalonate, s-a rezolvat totusi aceasta problema incheindu-se
un contract de reesalonare a debitelor cu ROMGAZ si s-au achitat ratele aferente lunilor noiembriedecembrie 2009. Chiar si in aceste conditii ROMGAZ nu a reluat furnizarea gazului catre TERMA
SERV. In cele din urma a fost gasit un furnizor privat cu care se va incheia un nou contract.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse
pe ordinea de zi si nemaifiind, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi prezentata de dl.
primar Victor Dragusin si se aproba in unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi si d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul compartimentului de resort
la proiectul de hotarare cu privire la avalizarea unui bilet la ordin emis de S.C. TERMA SERV S.R.L.
Alexandria, in vederea asigurarii platii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru
populatie 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,
discutii.
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Dl. viceprimar Ioan Voicu spune ca este atributul Consiliului local, prevazut de lege, sa
aprobe acest proiect de hotarare si propune ca TERMA SERV sa intocmeasca un program concret de
incasare riguroasa a debitelor restante, luna de luna, astfel incat biletul la ordin sa fie acoperit din
sumele incasate.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca nu este obligatorie avalizarea biletului la ordin de catre
Consiliul local, ea poate fi facuta, dar nu este obligatorie.
Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca nu se poate expedia o problema de importanta
capitala, in treizeci de minute.
Considera ca TERMA SERV are multe detalii referitoare la aceasta situatie care ar trebui
prezentate Consiliului local, preluate de presa si transmise populatiei.
Spune ca locuieste la bloc si este solidar cu toti cei care stau in frig la aceasta ora, dar insista
ca ar fi fost normal ca TERMA SERV sa prezinte situatia economico-financiara, din care sa rezulte
cauzele care au condus aici, la avalizarea acestui bilet la ordin.
Ar fi fost normal sa fie cunoscuta situatia incasarilor de la populatie, daca debitele nu au fost
incasate, sa se identifice cauzele pentru care nu s-au incasat, deasemenea sa se stie de ce nu mai vrea
ROMGAZ sa semneze un contract cu TERMA SERV, ce masuri s-au luat cu persoanele care nu si-au
achitat datoriile, daca s-au facut actiuni in instanta pentru debitori. Ar fi fost normal ca TERMA
SERV sa prezinte Consiliului local care sunt cauzele proprii interne care au condus la aceasta situatie,
care sunt costurile suplimentare introduse de furnizarea de gaz de catre un agent privat, daca au mai
fost si alte oferte de furnizare gaz de catre agenti privati.
Se precizeaza in raportul compartimentului de resort ca suma respectiva va fi prevazuta la un
capitol distinct, la prima rectificare bugetara.
Observa ca anul acesta nu este posibila aceasta rectificare, deci suma va trebui sa se
regaseasca in proiectul de buget pentru anul 2010 si intreaba daca va fi posibil sa se stranga acesti
bani in lunile noiembrie, decembrie, care sunt luni de iarna.
Daca acesti bani se vor consuma din bugetul local atunci va fi nevoie sa se renunte la alte
obiective care ar putea fi realizate pentru comunitate.
Considera ca se da un semnal negativ rau-platnicilor care vor percepe ca pot in continuare sa
nu plateasca, pentru ca se poate primi caldura si asa.
Dl. consilier Nastase Stefan spune, in continuare, ca a discutat cu colegii de partid ca sunt de
acord cu avalizarea, dar dupa o analiza temeinica a situatiei, in care sa se hotarasca si ce indatoriri are
TERMA SERV pentru a iesi din aceasta problema.
Dl. viceprimar Ioan Voicu spune ca a facut o propunere in acest sens si il invita si pe dl.
consilier Nastase Stefan sa faca o propunere concreta.
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca programe de incasare exista, dar ele nu pot fi aplicate.
Problema caldurii in sistem centralizat este de maxima necesitate, dar ea nu poate fi tratata cu
usurinta. (A venit dl. consilier Mihailiteanu George).
Dl. consilier Pana Ion spune ca sunt consilieri locali, tot timpul, nu numai la sedinte, si pot
face analize oricand doresc. Este de parere ca mass-media poate afla de aceste analize si in afara
sedintelor de consiliu, atunci cand este interesata.
Dl. viceprimar Calota Florica-Ica spune ca dl. consilier Nastase Stefan si colegii de la PD-L
puteau sa faca interventii ca de la bugetul de stat sa se acorde si Teleormanului o suma pentru
achitarea debitelor si s-ar fi scapat de acest bilet la ordin.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca dimpotriva, dl. deputat Adrian Badulescu a adresat o
scrisoare catre cetateni, din care rezulta ca PD-L a facut o analiza economico-financiara la TERMA
SERV Alexandria.
Dl. primar mai spune ca s-au luat o serie de masuri pentru recuperarea debitelor de la
populatie, s-a adoptat chiar o hotarare a Consiliului local, conform careia TERMA SERV poate
recupera banii dupa inceperea sezonului de incalzire. TERMA va trebui sa faca angajari pentru
incasatori, dupa ce unii administratori vor fi demisi pentru ca nu au facut incasarile de la populatie.
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O alta cauza pentru care s-a ajuns la acest bilet la ordin este si faptul ca Ministerul Economiei
plateste cu intarziere, sau deloc, subventia de aceea cresc datoriile catre furnizorii de gaz. Faptul ca
statul nu da banii la timp, duce la cresterea debitelor catre ROMGAZ pentru ca se aplica penalitati.
Deasemenea, o alta cauza o constituie pierderile pe retele, pe care incearca TERMA SERV sa le
reduca, dar este imposibil sa fie eliminate. Cetatenii nu mai platesc decat ce le intra in scara blocului.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca PD-L ar fi putut sa ajute Alexandria cu furnizarea de gaz,
asa cum au rezolvat la Rosiori pentru ca Primarul simpatizeaza cu PD-L.
Problema care se pune este daca vor da sau nu caldura pentru 80.000 de oameni.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca problema TERMA SERV este veche de cel putin 15
ani, iar astazi sunt pusi in situatia limita de a aproba furnizarea caldurii in municipiul Alexandria.
Constata ca in tot acest timp, municipiul Alexandria a fost gestionat de o singura formatiune
politica.
Precizeaza ca vor aproba avalizarea biletului la ordin, dar vina nu apartine consilierilor PD-L.
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca se incearca ascunderea sub pres a proastei gestionari a
Primariei si a TERMA SERV.
Aminteste ca anul trecut s-au primit de la stat bani pentru repararea conductelor, dar acestia nu
au fost folositi si s-au returnat la bugetul de stat, pentru ca la momentul respectiv, dl. primar Victor
Dragusin incerca sa introduca un nou sistem de incalzire in Alexandria, care odata aprobat de
Consiliul local, nu a dat roade. Spune ca niciodata nu a luat taurul de coarne, iar acum da vina pe
Videanu.
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.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta 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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