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 Incheiat astazi, 30 august 2009, orele 13,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, in 
prezenta a 16 (sasesprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, 5 (cinci) consilieri (Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Mihailiteanu George, Murga Ion-
Catalin si Ranescu Marian) 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, Prefectul judetului Teleorman dl. Adrian Bata, Administratorul public al judetului 
Teleorman dl. Mircea Dumitrescu, , preasfintia sa Galaction Stanga – Episcopul Alexandriei si 
Teleormanului, oaspeti din Morlaix – Franta, d-na Viorica Dancila – europarlamentar PSD de 
Teleorman, directori de institutii judetene si locale, cetateni de onoare ai municipiului Alexandria, 
personal din aparatul de specialitate al Primarului, reprezentanti ai presei scrise si audio-vizuale, 
secretariatul tehnic, alti invitati. 
 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. 1848 din 24 august 2009 si prin adresa nr. 21610 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta ordinea de zi a acesteia. 
 Luand cuvantul, inainte de prezentarea ordinii de zi a sedintei, dl. primar Victor Dragusin, 
arata ca aceasta sedinta se desfasoara intr-o atmosfera sarbatoreasca, prilejuita de implinirea a 175 de 
ani de atestare documentara a localitatii, noastre dar si solemna prin momentul ce se va consemna de 
conferirea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Alexandria. Saluta prezenta in sala, 
ocazionata de aceasta sarbatoare, a reprezentantilor localitatii Morlaix din Franta, ai Academiei 
Romane, ai institutiilor judetene, a doamnei europarlamentar Viorica Dancila, a tuturor celor 
prezenti. 
 In continuare dl. primar prezinta urmatoarea ordine de zi a sedintei: 
 - proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului 
Alexanddria” domnului Florea Burtan. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie 
cuprinse pe ordinea de zi si nefiind supune la vot ordinea de zi prezentata de dl. primar si se aproba 
in unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la 
proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului 
Alexandria” domnului Florea Burtan, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la discutii. 
 Luand cuvantul dl. consilier Niculae Marzan arata ca il cunoaste pe dl. Burtan de foarte 
multa vreme, il considera ca pe unul dintre cei mai buni gazetari din judet, precum si unul dintre cei 



mai talentati poeti, apreciaza calitatea versurilor sale, il felicita pentru atribuirea titlului de cetatean 
de onoare si-i doreste aparitia cat mai multor volume de versuri si viata indelungata. 
 Regreta ca nu s-a materializat si propunerea sa de conferire a titlului de Cetatean de onoare si 
domnului Constantin Constantin fostul primvicepresedinte al fostului Consiliu popular, pe care 
personal nu l-a cunoscut, dar despre care a auzit si a inteles ca dezvoltarea trecuta a acestui oras i se 
datoreaza in buna masura. Arata ca dl. primar a fost de acord cu aceasta propunere, dar ca atitudinea 
unor colegi l-a dezamagit. 
 In cuvantul sau dl. consilier Pisica Gheorghe arata ca-l cunoaste pe dl. Burtan aproape din 
vremuri imemoriale, ca dintotdeauna a apreciat slova sa, ca este unul dintre cei mai spirituali oameni 
de obarsie taraneasca si ca acesta face parte din categoria limpede si usoara a literaturii romane. 
Considera ca propunerea este binevenita pentru un om care de peste 40 de ani si-a pus slova sa in 
slujba cetatenilor acestui judet si nu numai. 
 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, dupa care d-l primar Victor Dragusin il 
felicita pe dl. Florea Burtan si-i inmaneaza Diploma de „Cetatean de onoare al municipiului 
Alexandria”, in aplauzele intregii asistente. 
            In continuare dl. consilier Ion Pana – presedintele de sedinta intreaba daca vreunul dintre 
participanti doreste sa ia cuvantul. 
 In cuvantul sau dl. procuror Tanase Florea arata ca il cunoaste pe jurnalistul si poetul Florea 
Burtan de peste 40 de ani, ca cele doua vocatii ale sale au devenit meserii, iar talentul, pasiunea, 
munca si credinta in ele, l-au condus, incet dar lin si sigur, catre succesul de astazi. Considera ca, in 
prezent, Florea Burtan este poetul reprezentativ al Teleormanului, adaugandu-se istoriei literaturii 
romanesti, la sirul de scriitori si personalitati ale Teleormanului. 
 Scriind poeme memorabile si nepieritoare, exceptionale ca emotie si valoare, acesta si-a 
inventat un univers propriu, dar care nu l-a dus la repetare sau desuetudine, ci l-a identificat in 
peisajul poeziei romane de astazi, atragand recunoasterea breslei sale prin devenirea, de ceva ani, 
membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. 
 Florea Burtan este condamnat sa fie un mare poet, un jurnalist care nu-si tradeaza 
profesiunea de credinta si mai ales, un om adevarat. 
 Acestea ar fi cateva succinte coordonate in care a lucrat si actioneaza poetul si jurnalistul 
Florea Burtan si care l-au facut pe drept si deplin motivat, cetateanul de onoare al urbei noastre. 
 Luand cuvantul dl. dr. Paraschivescu Lucian –considera ca, datorita harului poetic si a 
talentului sau gazetaresc, Florea Burtan este un om al timpului sau, care nu este indiferent la 
problemele societatii, care abordeaza fara ezitare teme fierbinti, necapituland in fata minciunii, a 
valorilor false, ori a prostiei care se vrea cale de urmat. Puritatea slovei sale scrisa in ziarul care l-a 
consacrat si pe care nu l-a tradat, dar si in emotia memorabilelor si nepieritoarelor sale versuri, l-a 
facut un poet adevarat si un ziarist cu constinta si responsabilitate, un om care apartine Romaniei 
profunde a lui Octavian Paller. 
 Aplauda alegerea din acest an a autoritatilor locale de conferire a titlului de Cetatean de 
onoare si-l felicita din suflet pe Florea Burtan. 
 In cuvantul sau dl. Florea Burtan arata ca este profund emotionat de evenimentul la care i-a 
fost dat sa participe astazi. Arata ca, nascut, crescut untr-un sat al Teleormanului, formarea si 
devenirea sa profunda si definitiva, se leaga de Alexandria, de acest oras, cu chipul cand frumos, 
cand tulburat, cu implinirile si sperantele sale, cu viata sa de zi cu zi si de totdeauna. Se multumeste 
ca locuieste, traieste si munceste aici, cu familia sa, cu cei mai statornici prieteni, cu profesiunea sa, 
cu ziarul si revista la care lucreaza, cu gandurile si cartile sale. Si de acum nu se va mai multumi 
doar ca este unul din cetatenii acestui oras, ci ca este unul dintre cetatenii de onoare ai acestuia. Si 
pentru aceasta distinctie multumeste domnului primar Victor Dragusin, Consiliului local, domnilor 
viceprimari, primariei in ansamblul sau. 



 Multumeste antevorbitorilor sai care au rostit cuvinte frumoase la adresa sa, colegilor de 
redactie pentru incurajare si sustinere, confratilor din mass-media si tuturor celor prezenti la aceasta 
emotionanta festivitate. 
 De asemenea, a luat cuvantul si un reprezentant al delegatiei localitatii Morlaix din Franta, 
care multumeste pentru invitatia la manifestarile ocazionate de zilele orasului, pentru ospitalitatea 
tuturor celor cu care au venit in contact in aceste zile si incheie cu urarea „Traiasca prietenia franco-
romana” si „La multi ani” Alexandria. 
 In incheierea lucrarilor sedintei, dl. primar Victor Dragusin arata inca o data ca este onorat sa 
se adreseze personalitatilor prezente in sala, in aceasta atmosfera sarbatoreasca, prilejuita de 
aniversarea a 175 de ani de atestare documentara si de solemnitatea decernarii titlului de Cetatean de 
onoare al municipiului Alexandria. Se arata incantat sa intalneasca la un loc, aici la Alexandria, 
atatea personalitati din domenii diferite, oameni cunoscuti si apreciati, fiecare dintre ei exemple de 
verticalitate, profesionalism, patriotism si perseverenta, adevarate modele care pot fi si trebuie 
urmate de catre concetateni. 
 Multumeste inca o data tuturor participantilor la aceste manifestari, prezenta care dovedeste 
ca asemenea intalniri ar trebui sa aiba loc mai des, pentru a vorbi mai des despre excelenta, despre 
oameni de exceptie care ne onoreaza, atat in tara, cat si peste hotare. Este nevoie de atasamentul 
acestora, talentul si experienta lor in promovarea valorilor romanesti. 
            In continuare, dl primar Victor Dragusin inmaneaza tuturor participantilor la aceasta sedinta 
solemna medalia jubiliara „175 de ani de atestare documentara” a municipiului Alexandria, iar 
tuturor doamnelor si buchete de flori. 
 Nemaifiind si alte probleme de discutat, dl. consilier Ion Pana multumeste pentru participare 
si declara inchise lucrarile sedintei. 
  Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
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de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 30 august 2009 

 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 01 septembrie  2009  la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din   30 august 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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