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 Incheiat astazi, 27 martie 2009, orele 16,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care are loc in sala de consiliu a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 21 
(douazecisiunu) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Ca urmare, dl. consilier Voicila Florea – presedintele de sedinta 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 deschise lucrarile sedintei. 
 De asemenea, 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, reprezentanti mass-
media si secretariatul tehnic. 
 Inainte de prezentarea ordinei de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la 
procesul verbal al sedintei din 26.02.2009 si nefiind, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din 
Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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, in 
conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dispozitia nr. 595 din 20 martie 2009 si prin 
adresa nr. 7060 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la contractarea unui imprumut intern reprezentand transa a III-a din 
imprumutul aprobat prin HCL nr. 20/2007; 
 -Proiect de hotarare cu privire la instituirea unor masuri de asigurare a pazei culturilor agricole in 
anul 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea pasunatului si stabilirea taxei de pasunat si de gloaba 
pentru anul 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria pentru amplasare de panouri publicitare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
apartinand domeniului public de interes local al  municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 
304-308 – Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata PECO; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria pentru activitati comerciale; 
 -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 Al. Colfescu, parter bloc A8; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 123/2008 cu privire la 
stabilirea unor amplasamente pentru stationare TAXI; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor, 
targurilor si oboarelor din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractelor privind folosirea infrastructurii sistemului 
de iluminat public, distributiei energiei electrice si a protocolului de preluare a infrastructurii sistemului 
destinat exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat public;  
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului integrat de dezvoltare urbana al municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem 
pentru managementul iluminatului public in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem 
pentru managementul traficului rutier in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem de 
supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii  proiectului „Sistem pentru managementul 
iluminatului public in municipiul Alexandria’’; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii  proiectului „Sistem pentru managementul 
traficului rutier in municipiul Alexandria’’; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii  proiectului „Sistem de supraveghere in 
vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul Alexandria’’; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) 
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DN6, tronson Alexandria – Craiova, varianta de ocolire a 
municipiului Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului privind optimizarea circulatiei rutiere si a 
parcarilor in zona centrala a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea traseelor secundare pentru transportul public local de 
calatori cu microbuze, in regim de MAXI TAXI din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
serviciului public local A.A.S.P.S. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 
serviciului public local C.T.D.T.D.M. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Modernizare strada Mircea cel Batran din municipiul Alexandria”, tronson cuprins intre 
strazile Sos. Turnu Magurele si Bucuresti; 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Reamenajare cartiere de locuinte din municipiul Alexandria”, Cartierul  „G”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2008 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului de folosinta a unui teren apartinand S.C. 
APA CANAL SRL Alexandria; 
 -Petitii si interpelari.  
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de probleme urgente care sa fie cuprinse pe 
ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local situat la intersectia strazilor Carpati si Al. Colfescu 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2009 al S.C. APA CANAL S.R.L. 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru 
paza culturilor agricole situate pe terenurile din intravilanul municipiului Alexandria. 
 Toate proiectele de hotarare au fost prezentate si studiate la sedintele comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi prezentata de dl. 
primar cu modificarile si completarile sale. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la  proiectul  de  hotarare  cu  privire  la aprobarea bugetului local al 
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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, 
discutii. 
 Dl. primar Victor Dragusin expune modificarile efectuate in proiectul de hotarare ca urmare a 
propunerilor facute la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca din cele expuse, constata ca dl. primar si-a insusit unele 
propuneri facute la comisii. Reaminteste ca a avut o propunere legata de reabilitarea Strandului Vedea si 
anume realizarea reabilitarii in parteneriat public – privat. Considera ca s-a alocat o suma destul de mare, 
care ar putea fi redirectionata catre alte obiective, daca dintre agentii economici puternici din municipiu s-
ar gasi unii interesati de aceasta investitie. 
 Propune retragerea sumei respective de la capitolul Reabilitare Strand Vedea. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca valoarea este ridicata, dar fiind vorba de o piscina acoperita, 
atunci este explicabila aceasta valoare. Nu este de acord cu un parteneriat public-privat deoarece un 
investitor privat va fi interesat sa-si recupereze rapid investitia, lucru care s-ar repercuta asupra populatiei 
prin pretul biletului de intrare. Consiliul local ar putea sustine niste tarife care sa permita accesul la Strand 
si celor cu venituri mici. 
 Dl. consilier Marzan Niculae precizeaza ca nu este impotriva realizarii obiectivului, dar propune o 
alta sursa de finantare, iar suma corespunzatoare sa fie redistribuita la reabilitarea strazilor. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune ca diferenta dintre suma alocata si suma cheltuita la acest 
obiectiv sa fie redistribuita pentru reabilitarea strazilor. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca la capitolul venituri proprii, pe langa veniturile fiscale din 
impozite, in suma de 42583 mii lei, mai sunt mentionate venituri nefiscale in suma de 4369 mii lei, 
venituri din proprietate 2300 mii lei. 
 Constata ca nu exista o situatie cu detalierea in analitic a surselor din care provin acesti bani. 
 Deasemenea observa ca nu au fost recalculate veniturile din chirii, pentru ca ar fi trebuit sa creasca 
cu 90 miliarde lei vechi, in urma aprobarii noilor taxe. 
 Considera ca trebuiau prevazute bunurile ce se intentioneaza a se vinde sau inchiria in anul acesta, 
deci o lista cu bunurile care produc aceste venituri. 
 Este de parere ca nu sunt fundamentate veniturile si nu sunt prezentate in analitic sursele care 
genereaza veniturile. 
 Doreste sa se prezinte lista tuturor bunurilor care se vor inchiria sau vinde in anul 2009. 
 Referitor la cheltuielile de personal spune ca acestea sunt total neargumentate. Daca in 2008 
acestea au fost in suma de 6808 lei, in anul 2009 acestea insumeaza 8696 lei. Se constata o crestere cu 
29,76% fata de anul 2008. Considera ca intr-un an de criza nu este normal sa se prevada cheltuieli de 
personal mai mari cu 30% fata de anul precedent, pentru ca in opinia sa in cateva luni nu vor mai fi bani 
pentru asigurarea salariilor angajatilor, intre care se va produce un „frecus” mai spre vara. 
 Dl. consilier Nastase Stefan observa ca S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria este bugetata si in 
acest an, dar nu se explica unde si cu cat este bugetata aceasta societate. 
 Constata ca sunt prevazute sume pentru consultanta acces fonduri europene si spune ca aceste 
sume ar fi trebuit negociate nu acordate anticipat aceste fonduri, iar banii ar trebui dati dupa ce se aproba 
finantarea, iar in avans o suma simbolica. 
 Referitor la cofinantarea APA SERV observa ca nu se explica ce reprezinta aceasta finantare, mai 
mult nu s-a prezentat nicio situatie a folosirii banilor in 2008, dar sunt finantati in continuare si in 2009. 
 Constata ca la TERMA SERV sunt alocati bani in continuare pentru acoperirea diferentelor de pret 
si tarif si compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil si nu este de acord cu 
acestea. Spune ca TERMA SERV are, in continuare,conducte proaste de transport agent termic atat de la 
CT la PT-uri, cat si de la PT-uri la consumatori, si ar fi bine ca banii sa fie directionati pentru 
modernizarea retelei de transport agent termic. 
 Deasemenea nu este de acord cu sumele alocate pentru construirea gardului de la Universitatea 
Valahia, aceasta fiind capabila sa-si faca gardul respectiv din surse proprii. 



 4

 Dl. consilier Nastase Stefan nu este de acord nici cu sumele alocate pentru amenajarea adapostului 
pentru caini sumele fiind mari, iar in plus de acestea sunt necesare apoi si fonduri pentru intretinerea 
cainilor. 
 Propune revizuirea cheltuielilor de personal conform politicii la nivel national, reducerea 
organigramei sau reducerea sporurilor respective. 
 Solicita deasemenea si prezentarea listei obiectivelor de investitii cu fonduri europene. Sumele 
aferente TERMA SERV sa fie investite in conducta magistrala de transport agent termic si conductele 
care transporta agentul termic la consumatorii finali. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune, referitor la gardul de la fosta Unitate Militara, ca nu se pune 
problema de a nu avea gard acolo, dar suma alocata este prea mare, iar gardul Universitatii Valahia, va 
reprezenta si gardul nostru, in timp ce portiunea de teren ramasa libera ar putea fi un parc pentru studenti 
si salariatii de la S.C. KOYO S.A. Se economiseste in acest fel un miliard de lei. 
 Dl. consilier Pana Ion este de parere, ca daca in acest an de criza vor da oamenii afara, nu vor mai 
avea cu cine sa lucreze, la gandul ca vor fi disponibilizati acestia nemaidorind sa lucreze normal. 
 Vorbeste despre aceasta problema atat in calitate de consilier local, cat si de lider sindical. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nu a cerut sa se reduca personalul, ci s-a referit la neocuparea 
locurilor de munca vacante, cand a vorbit de reducerea organigramei. 
 Dl. consilier Calota Florica-Ica spune ca dl. consilier Nastase se refera la problemele bugetului 
care pot aparea pe tot parcursul anului 2009. In curand Guvernul Romaniei va face rectificarea bugetului 
national. Nici acest buget local nu va ramane in forma neschimbata, el este perfectibil si in functie de 
conditiile aparute el va fi rectificat. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca in momentul de fata nu are motive serioase sa afirme ca 
suntem afectati de criza, dar lunar pot avea o situatie a veniturilor si cheltuielilor realizate si vor lua 
masurile care se impun la momentul respectiv. 
 Se spune in toate tarile ca singura solutie reala intr-un an de criza o reprezinta investitiile. 
 Referitor la cheltuielile de personal spune ca au o valoare mai mare, datorita platii transei a II-a din 
sportul de dispozitiv obtinut de personal prin hotararea judecatoreasca. Se va reduce in acest an sporul de 
10% pentru conditii vatamatoare si premiile, lucru care a fost convenit cu sindicatul. 
 Este de parere ca nu vor fi diferente intre datele estimate, care au fost prezentate Consiliului local 
si realizarile acestui an. 
 Referitor la vanzarile si inchirierile care se vor face in 2009 considera ca nu este oportun sa se vina 
acum cu listele respective. 
 Referitor la fondurile alocate APA SERV spune ca luni, la Ministerul mediului s-au aprobat 122 
milioane euro. Corespunzator sumei alocate, Consiliul local trebuie sa vina cu cofinantare in procent de 
2%. 
 Referitor la gardul de la Unitatea Militara si adapostul pentru cainii comunitari, dl. primar spune ca 
acestea sunt necesare si trebuie sa ramana ca prevederi bugetare. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in varianta 
initiata de dl. primar Victor Dragusin, il supune la vot in forma prezentata si se obtin 14 (patrusprezece) 
voturi „pentru” si 7 (sapte) abtineri (domnii consilieri Nastase Stefan, Negreanu Florea, Rinescu Marian, 
Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin, Toader Dumitru, 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 aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne reprezentand transa a treia din finantarea rambursabila aprobata prin HCL nr. 20/30.03.2007, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca a fost curios sa stie cum s-au cheltuit banii trasi pana acum 
din acest imprumut si a constatat ca din 70 miliarde trasi pentru reabilitare strazi si trotuare catre ADP s-
au indreptat doar 11 miliarde lei, restul regasindu-se la TELDRUM, HIDRO OLT, SIMCA, PROINVEST, 
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DAN CONSTRUCT. De aceea a rugat sa faca un parteneriat public-privat pentru STRAND VEDEA, 
poate ca una din aceste firme era interesata si de strand. Nu strica sa se incerce sa li se trezeasca interesul. 
 Dl. consilier Mirzan Niculae spune ca lucrarile respective s-au facut in graba, lasand de dorit la 
capitolul calitate, trotuarele fiind deja distruse intr-o iarna. Poate daca le executa ADP-ul ieseau mult mai 
bine. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca firmele respective sunt din Alexandria, firme care au peste 
100 de angajati fiecare si de aceea a preferat sa lucreze cu aceste firme al caror impozit pe salarii revine la 
bugetul local. 
 Dl. primar Victor Dragusin mai spune ca A.D.P. va sustine in anul 2009 investitii de 27 miliarde 
lei, dar nu are capacitate de a lucra mai mult, atat in ce priveste utilajere, cat si forta de munca, care este in 
majoritate necalificata. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se obtin 14 (patrusprezece) voturi „pentru” si 7 (sapte) voturi „impotriva” (domnii 
consilieri Nastase Stefan, Negreanu Florea, Rinescu Marian, Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin, 
Toader Dumitru, Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la instituirea unor masuri de asigurare a pazei culturilor agricole in anul 2009, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rpoartele pentru avizarea proiectului 
de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune ca taxele speciale sa fie percepute in avans proprietarilor de 
culturi. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca, in principiu, se va proceda la colectarea in avans a taxelor 
respective, dar cu siguranta ca nu se va strange toata suma odata. Daca nu vor plati toti oamenii, pana in 
iunie, iulie vor fi oprite si masurile respective. 
 Dl. consilier Filip Constantin intreaba cine va plati taxa respectiva, iar dl. primar Victor Dragusin 
spune ca numai proprietarii care lucreaza terenul individual. 
 Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca ar trebui luata legatura si cu persoanele care tulbura 
zonele respective. 
 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 
 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 aprobarea Regulamentului de instituire a taxei 
speciale pentru paza culturilor agricole situate in extravilanul municipiului Alexandria, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune sa nu se perceapa aceste taxe si celor care au terenuri 
nelucrate. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si un vot „impotriva” (dl. Nastase 
Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la organizarea pasunatului si stabilirea taxei de pasunat si 
de gloaba pentru anul 2009, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
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pentru ca nu sunt, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexa la proiectul 
de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria pentru amplasare panouri publicitare, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 19 (nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) 
abtineri (d-nii consilieri Jieanu Eugen-Gabriel si Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
comerciale apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in strada 
Libertatii nr. 304-308, Piata Unirii – parter hala, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul public de interes 
local, situate in Piata PECO, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, 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, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria pentru activitati 
comerciale, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Draghici George intreaba daca s-a facut rectificarea proiectului de hotarare cu 
amendamentul propus de comisia economica si anume completarea art. 2 cu textul „fara afectarea 
circulatiei pietonale”. 
 Dl. arhitect sef Mihail Mitroi raspunde ca s-a facut modificarea. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca la Craiova s-a prevazut ca trebuie lasat minimum 1,5 
m pentru acces pietonal, iar unde nu este posibil, nu se expune. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune completarea art. 2 cu textul „asigurand fluenta circulatiei 
pietonale pe minimum 1,5 m.” 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca exista o reglementare pentru circulatia pietonala, iar dl. 
arhitect Mihail Mitroi raspunde ca este prevazuta latimea de 0,75 m. 
 Dl. consilier Mihailiteanu George propune ca pe trotuar sa nu se depoziteze materiale de 
constructie. 
 Dl. primar spune ca isi isuseste propunerea de asigurare a fluentei circulatiei pietonale pe 
minimum 1,5 m si fara a fi expuse materiale de constructie.  
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu modificarile 
propuse si insusite de dl. primar, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 123/2008 privind 
stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea taxelor pentru folosirea lor, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca au fost consultati taximetristii cu privire la acest proiect 
de hotarare. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca cele doua camere ale taximetristilor au fost consultate. 
Decizia apartine totusi Consiliului local. Consultarile s-au facut cu circa 125 taximetristi in cadrul unei 
intalniri la primarie. 
 Dl. primar sustine prin acest proiect de hotarare, reinfiintarea statiilor Parc-Catedrala (prima 
alveola) si Constantin Brincoveanu – zona RAV, unde propune realizarea unui mic scuar cu sensul de 
deplasare spre Vedea, propuneri care au venit din partea taximetristilor. 
 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor, targurilor si 
oboarelor 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, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si una abtinere (dl. consilier Jieanu Eugen-
Gabriel. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Contractului privind administrarea infrastructurii sistemului 
de iluminat public si a protocolului de predare a infrastructurii sistemului destinat exclusiv pentru 
realizarea serviciului de iluminat public, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl. consilier Toader 
Dumitru). 
       x      
      x  x 
 In continuare, dl. Antonius Tudorica prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana 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, discutii si pentru ca nu sunt, 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 
 D-na. Florina Linca prezinta, in continuare, raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul „Sistem 
pentru managementul iluminatului public”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
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discutii si pentru ca nu sunt, 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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
proiectul „Sistem pentru managementul traficului rutier 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 si pentru ca nu sunt, 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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul „Sistem de 
supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii 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 si pentru ca nu sunt, 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, dl. Antonius Tudorica prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri 
structurale „Sistem pentru managementul iluminatului public”  a contributiei la cheltuielile eligibile si 
neeligibile din bugetul local, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, 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 „Sistem pentru 
managementul traficului rutier in municipiul Alexandria” a contributiei la cheltuielile eligibile si 
neeligibile din bugetul local, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si una abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 
       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 „Sistem de 
supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii 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 si pentru ca nu sunt, dl. 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 
(douazeci) voturi „pentru” si una abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Planului de amenajare a teritoriului zonal 
(P.A.T.Z.) pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DN6, tronson Alexandria – Craiova, varianta de 
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ocolire a municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea studiului privind optimizarea circulatiei rutiere si a parcarilor in zona 
centrala a municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca prin mutarea statiei „Ion Creanga” dincolo de liceu, a dus la 
aglomerarea trotuarului si nu se mai poate circula. De aceea considera ca trebuie gasita o solutie pentru 
remedierea acestei probleme. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-au creat probleme, dar daca dintr-o statie s-au creat trei, 
atunci si numarul de calatori in asteptare este mai mic. Statiile respective urmeaza sa fie amenajate. 
Propune urmatoarele amendamente la Studiul privind optimizarea circulatiei si parcarea in zona centrala a 
municipiului Alexandria: 
 - introducere sens dublu pe strada Gh. Doja; 
 - introducere sens unic pe strada Av. Al. Colfescu de la strada Independentei la strada Negru Voda;  
 - introducere sens unic pe strada Carpati, pe toata lungimea ei, dinspre strada Bucuresti spre strada 
Ion Creanga; 
 - introducere sens dublu pe strada Cuza Voda intre strazile Constantin Brincoveanu si Av. Al. 
Colfescu. 
 Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii publice si initiativele cetatenilor au fost preluate. 
Amenajarile propuse urmeaza sa fie suplimentate intr-un interval mai mare de timp. Ele se vor regasi si in 
bugetul anilor 2010, 2011 si 2012, caci anul viitor va prezenta un buget multianual. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune ca tronsoanele cu sens unic si dublu sens sa nu fie scurte, ci 
sa fie de la un capat la altul al orasului pentru a nu crea dificultati cetatenilor. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca cetatenii vor avea timp sa se informeze despre modificarile 
respective iar harta va fi afisata in locuri publice. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba daca proiectul de hotarare are aviz de la Politia 
Rutiera, iar dl. primar raspunde afirmativ. 
 Dl. consilier Mihailiteanu George spune ca aprovizionarea cu materiale de constructie pe str. 
Negru Voda, daca se face noaptea produce un zgomot foarte mare, de aceea propune sa se elimine 
aprovizionarea pe timpul noptii. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu contine acest proiect prevedere referitoare la 
aprovizionarea pe timpul noptii. 
 Dl. consilier Murga Ion-Catalin propune ca aplicarea sensului unic pe str. Alexandru Colfescu sa 
aiba o perioada de gratie de 1-2 luni. 
 Dl. primar Victor Dragusin este de acord ca implementarea hotararii va necesita timp. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus de dl. primar Victor Dragusin, 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, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea traseelor secundare pentru transportul 
public local de calatori cu microbuze, in regim de MAXI TAXI 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, discutii. 



 10

 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca S.C. TRANSLOC PREST S.A. are ca obiect de 
activitate si publicitate, iar dl. Valentin Boboc raspunde ca are contract cu o firma de publicitate careia ii 
pune la dispozitie spatiu publicitar, iar din banii incasati este platit soferul respectiv. 
 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi d-na. Adriana Florea prezinta referatul A.A.S.P.S. 
Alexandria la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Serviciului public de interes local A.A.S.P.S. Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune urmatorul amendament la proiectul de hotarare: la pag. 6 se 
introduce un articol nou intre art. 10 ai art. 11, care va avea urmatorul cuprins: 
 ”(1) Directorul serviciului de interes local a A.A.S.P.S. Alexandria se subordoneaza primarului 
municipiului Alexandria si raspunde de intreaga activitate a serviciului. 
 (2) Primarul municipiului Alexandria numeste directorul serviciului, il sanctioneaza si dispune 
suspendarea raportului de munca, in conditiile legii. 
 (3) Numirea directorului se face pe baza de concurs organizat dupa procedurile si criteriile 
aprobate de Consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. 
 (4) Numirea se face prin dispozitia primarului, la care va fi anexat contractul de management.” 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus de dl. primar, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Constantin Tecuceanu prezinta referatul C.T.D.T.D.M. Alexandria si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului Serviciului 
public de interes local C.T.D.T.D.M. Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca ultimele doua servicii din organigrama si anume Colectarea 
Deseurilor Municipale si Transporturi sa fie unite intr-un singur serviciu si sa fie coordonate de fostul 
director adjunct, caruia i s-a desfiintat postul. 
 Dl. consilier Filip Constantin considera ca cele doua servicii  s-ar putea constitui in unul singur 
care sa fie conduse de un sef serviciu, post pe care ar putea sa-l ocupe dl. Besliu Stefan, caruia i s-a 
restructurat postul. 
 Dl. consilier Toader Dumitru observa ca in statul de functii nu au fost promovati cei care au 
absolvit studii superioare. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu se justifica postul de director adjunct la acest serviciu 
public. 
 Fiind un an de criza s-a luat masura diminuarii functiilor de conducere. Dl. Besliu Stefan are post 
in organigrama, dar este un post de executie. 
 Dl. consilier Marzan Niculae insista ca cele doua servicii sa se uneasca si sa nu fie lasat un om pe 
drumuri. 
 Dl. consilier Dumitru Toader observa in statul de functii un post de strungar si intreaba daca exista 
in dotarea serviciului un strung, iar dl. Constantin Tecuceanu spune ca nu exista un strung in dotare, dar 
asa este denumirea postului. 
 Dl. consilier Filip Constantin intreaba ce functie va avea dl. Besliu Stefan pentru ca dupa parerea 
sa  nu se poate sa i se dea o functie de executie, daca are disponibil un post de sef serviciu. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca postul pentru dl. Besliu va fi de inspector specialitate I A, S. 
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 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 3 (trei) voturi „impotriva” (domnii 
consilieri Nastase Stefan, Rinescu Marian, Filip Constantin) si 3 (trei) abtineri (domnii consilieri 
Negreanu Florea, Jieanu Eugen-Gabriel si Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Modernizare strada Mircea cel Batran din municipiul Alexandria” tronson cuprins intre 
strazile Sos. Turnu Magurele si Bucuresti, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, 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. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la actualizarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Reamenajare cartiere de locuinte din municipiul Alexandria”, cartierul „G”, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contractului de folosinta a unui teren 
apartinand S.C. APA CANAL S.R.L.  Alexandria. 
 Dl. consilier Marzan Niculae observa ca termenul de folosinta este de 10 ani, si intreaba daca se 
vor realiza investitii acolo, ce se va intampla cu ele. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca este nevoie de aceasta forma de comodat acum, pentru a grabi 
darea in folosinta a terenului de sport, dar intentioneaza ca in lunile urmatoare sa initieze un alt aproiect de 
hotarare de diminuare a capitalului social al S.C. APA CANAL S.R.L., cu acest teren. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca aceasta societate a dat, mult, de furca Consiliului local. A 
cerut un audit financiar din luna august 2008, dar nu i s-a pus la dispozitie nici pana acum. 
 Spune ca nu a avut la mapa o situatie financiara a acestei firme si crede ca nu mai trebuie sa fie 
tinuta in viata. 
 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, d-na. Mierloiu Liliana prezinta adresa S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2008 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu a avut la mapa acest proiect de hotarare, iar dl. Samuel 
Bacarna raspunde ca proiectele au fost numai in mapa comisiilor de specialitate. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba pe dl. consilier Tabacitu Stefan, presedintele comisiei 
economice, de ce nu i-a pus la dispozitie acest proiect de hotarare. Mai spune ca nu intelege de ce este 
atata secretomanie la aceasta societate. 
 Considera ca ar trebui sa stie si Consiliul local ce s-a intamplat intr-un an si jumatate, din acest 
mandat, cu operatorul unic, unde contributia alexandrenilor este de 1,5 miliarde lei. 
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 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a primit documentele si are de facut urmatoarele propuneri: 
1. Preluarea de urgenta a sumelor datorate Consiliului local; 

 2.  Preluarea activitatii de inchiriere cladiri si utilitati de catre o unitate subordonata Consiliului 
local (A.D.P.), odata cu preluarea intregului patrimoniu; 
 3.   Incredintarea recuperarii datoriilor catre o firma specializata; 
 4.   Redistrubuirea personalului catre o unitate subordonata a Consiliulu local; 
 5.   Desfiintarea S.C. APA CANAL care este o capusa pe capul locuitorilor Alexandriei. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca S.C. APA CANAL S.R.L. are datoria fata de Consiliul local 
in suma de 578 mii lei, din care 200 mii lei se solicita sa vina la Consiliul local. 
 Aceasta „capusa” isi face datoria, recupereaza debitele de la populatie (6 miliarde in 2008). 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul ca cele 200 mii lei sa se vireze Consiliului local, il supune la vot si se aproba cu 17 
(saptesprezece) voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (Dl. consilier Nastase Stefan) si 3 (trei) abtineri (d-nii 
consilieri Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin, Rinescu Marian).. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Mierloiu Liliana prezinta adresa S.C. APA CANAL 
S.R.L. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2009 al S.C. 
APA CANAL S.R.L. Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca dl. consilier Tabacitu Stefan nu le-a pus la dispozitie nici 
acest proiect de hotarare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca astazi a primit proiectul de buget, din care rezulta cheltuieli 
cu conducatorul unitatii in suma de 607 milioane lei. In 2008, cheltuielile cu salariul directorului au fost 
de 600 milioane lei, deci sunt in crestere. 
 Propune ca amendament desfiintarea S.C. APA CANAL S.R.L. si redistribuirea personalului la 
unitatile subordonate Consiliului local. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca sediul este in proprietatea Consiliului local, iar dl. 
primar Victor Dragusin raspunde ca este in proprietatea S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru”, 3 (trei) voturi „Impotriva” (d-nii 
consilieri Toader Dumitru, Filip Constantin si Nastase Stefan) si 4 abtineri (d-nii consilieri Jieanu Eugen-
Gabriel, Rinescu Marian, Marzan Niculae si Negreanu Florea). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 
 - Tabelul nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai persoanelor 
cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna aprilie 2009, conform H.C.L. 
178/21.12.2005. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot acest tabel si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 2045/2009 prin care A.A.S.P.S. Alexandria propune acordarea unui ajutor de 
urgenta in suma de 1500 lei d-rei. Lincan Cornelia-Alexandra, din municipiul Alexandria, strada Libertatii 
nr. 448. 
 Dl. consilier Mihailiteanu George spune ca nu a ridicat indemnizatia de consilier pana acum si 
propune ca din aceasta suma sa se acorde 1500 lei d-rei Lincan Cornelia-Alexandra. 
 - Adresa nr. 5/2009 prin care Camera Taximetristilor din judetul Teleorman solicita revocarea 
partiala a H.C.L. nr. 57/2008 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare si executare a serviciilor de 
transport in regim de taxi, in sensul modificarii numarului de autorizatii taxi prin mentinerea numarului de 
159 adoptate prin H.C.L. nr. 62/2006. 
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 Dl. consilier Marzan Niculae propune ca dl. secretar Iulian Purcaru sa solicite documentele de 
identificare ale celor 2 camere ale taximetristilor, iar dl. primar Victor Dragusin spune ca au fost solicitate 
de serviciul de specialitate din Primarie. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca acum a aflat ca exista doua camere ale taximetristilor. 
 Dl. presedinte de sedinta spune ca se vor face verificarile necesare. 
 - Cererea inregistrata la nr. 7363/2009 prin care dl. Dragan Gigi, tatal elevului Dragan Ioan-
Octavian, din clasa a XI-a A, la Colegiul National „Al. D. Ghica” din Alexandria, castigator al premiului I 
la faza nationala a concursului „Public Speaking” si reprezentantul Romaniei la faza internationala a 
acestui concurs ce va avea loc la Londra in perioada 18-24 mai 2009, solicita aprobarea sumei de 360 euro 
pentru asigurarea transportului. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot acordarea sumei de 360 euro si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca doneaza indemnizatia pe o luna acestui elev. 
 - Adresa nr. 2/2009 prin care S.C. „DIFLOR IMPEX” S.R.L. Alexandria solicita trecerea din 
domeniul public in domeniul privat a terenurilor situate in Piata Unirii, zona platforma de sub cladirile 
proprietatea firmei, in suprafata de 137 mp, respectiv 58 mp, si vanzarea acestora catre S.C. „DIFLOR 
IMPEX” S.R.L., conform art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu este de acord cu vanzarea terenurilor din zona centrala, 
deoarece acolo se va dezvolta un MOLL si este nevoie de terenurile respective. 
 Este de acord cu inchirierea acestor terenuri. 
 Dl. consilier Nastase Stefan sustine ca este vorba de o situatie speciala. Proprietarii cladirilor 
respective sunt captivi capriciilor cresterii chiriei, neputand renunta la cladiri. 
 Propune initierea unui proiect de hotarare de modificare a tarifelor la inchiriere, dar si pentru 
vanzarea terenurilor. 
 - Adresa nr. 1/2009 a S.C. DIFLOR IMPEX S.R.L. Alexandria prin care solicita revocarea partiala 
a H.C.L. nr. 23/2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial si a tarifelor pentru inchirierea 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in sensul modificarii tarifelor respective pentru zona 
centrala. 
 - Adresa nr. 1005/2009 si 1063/2009 a S.C. TERMA SERV S.R.L. prin care comunica situatia 
tehnico-economica a societatii pe primul trimestru al anului 2009. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca situatia economico-financiara a TERMA SERV nu poate fi 
luata in discutie deoarece nu este prezent in sala niciun reprezentant al societatii si solicita ca la sedinta 
viitoare sa fie convocati directorul, inginerul sef si contabilul. 
 - Dl. Poleanschi Constantin solicita sa fie audiat de Consiliul local in legatura cu inchirierea unui 
teren in vederea realizarii unei constructii provizorii in zona PECO cu destinatia vulcanizare auto, care va 
crea circa 20 locuri de munca. 
 Dl. arhitect Mihail Mitroi raspunde ca nu este posibil, deoarece terenul solicitat este zona verde. 
 - Reprezentantii Patronalului Operatorilor in regim de taxi solicita atribuirea autorizatiei de 
transport neacordate inca, conform listei de asteptare existenta pana la aprobarea noului Regulament. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca in aproximativ o saptamana se va declansa procedura de 
atribuire conform noului Regulament. 
 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,                                               SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                               Dumitru Tulpan                                                          Jr. Iulian Purcaru 
 


