JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 28 februarie 2008, 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 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local,
fiind absenti motivat 2 (doi) consilieri (d-nii Tabacitu Stefan si Panagoret Ioana).
Ca urmare, dl. consilier Emilian Vrajitoarea – 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 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. Constantin Slabescu si dl. Iulian Purcaru, ca au fost
invitati si se gasesc in sala, viceprimarii municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin si dl. Gheorghe
Pana, doamna Paula Catana – director Directia economica, dl. Ion Rosu – director Directia dezvoltare
locala, persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa – director
A.D.P. Alexandria, dl. Constantin Tecuceanu – director serviciul public C.T.D.T.D.M. Alexandria, dl.
Traian Constantinescu – director S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, dl. Eugen Hainagiu – director
Politia Comunitara a municipiului Alexandria, reprezentanti mass-media, d-ra. Adriana Bodilcu – jurist
Consiliul local, d-na. Doina Berechet si dl. Samuel Bacarna, din partea Secretariatului tehnic.
In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Constantin Slabescu, cel care, in
conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, prin dispozitia nr. 338 din 21 februarie 2008 si prin adresa nr. 3848 din aceeasi data, a
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2008;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 20 din 30.03.2007;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 106 din 14.09.2007;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD Piata PECO;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata Unirii;
-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 Cuza Voda, zona bloc
701D;
-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 Viilor, nr. 1 B;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor, nr. 1-3;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea indicatorilor de performanta la Serviciul de iluminat
public al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la instituirea sensului unic pe unele tronsoane de strazi din
municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini al activitatii de colectare,
transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice
si agenti economici, neasimilate celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si
electrocasnice, etc.) din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini al activitatii de precolectare,
colectare si transport a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile
menajere, cu exceptia celor cu regim special din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19 si 20 din municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Modernizare retele termice secundare la PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19 si 20 din municipiul
Alexandria’’;
-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni;
-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 Constantin Slabescu propune introducerea de pe ordinea de zi a proiectului
de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unui imprumut intern reprezentand a doua transa din
imprumutul aprobat prin HCL nr. 20/30.03.2007.
Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu propunerea
de completare facuta de dl. Primar si se aproba in unanimitate de voturi.
Dl. Popa Gheorghe – directorul Arhivelor Nationale, Filiala Teleorman cere permisiunea de a se
adresa Consiliului local, dl. presedinte de sedinta ii da cuvantul si reinoieste solicitarea de a i se acorda
un spatiu de 100 mp. la fosta Unitate Militara pentru a amenaja doua depozite.
Motiveaza solicitarea prin faptul ca exista multe unitati lichidate, care nu mai au nici urmasi, a
caror arhiva este abandonata si nu au spatii de depozitare daca ar prelua-o Arhivele Nationale.
Daca nu este posibila acordarea acestui spatiu la Unitatea Militara, va accepta si in alta locatie.
Solicita deasemenea spatiu si pentru extinderea arhivei primariei.
Dl. primar Constantin Slabescu il invita, luni, 03.03.2008, la cabinetul sau in vederea gasirii de
solutii.
Inainte de intrarea in ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la
procesul verbal al sedintei precedente, care a fost prezentat si studiat la sedintele comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate din 26 si 27 februarie 2008.
Dl. consilier Satalan Lucretiu spune ca in sedinta trecuta a intervenit in mai multe randuri
propunand darea in concesiune a terenului catre Universitatea Valahia, acesta fiind unul din
amendamentele propuse, iar al doilea fiind cel referitor la faptul ca daca in 4 ani nu isi realizeaza
obiectivele stabilite, hotararea isi inceteaza aplicabilitatea. Primul amendament spune ca nu a fost
consemnat in procesul verbal si astfel hotararea de Consiliu local a fost viciata in fond si forma. Spune
ca nu este pentru prima oara cand sunt, astfel, indusi in eroare. In hotararea aprobata, la aprobarea careia
a participat prin votul sau, nu isi regaseste propunerea de concesionare.
Isi exprima in continuare dezaprobarea fata de acest proiect de hotarare, desi Prefectul l-a avizat
pentru legalitate, iar Universitatea Valahia are terenul in folosinta. Pe aceasta cale doreste sa informeze
presa de pozitia sa si deasemenea doreste ca opinia sa ajunga la Prefectura.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca a propus si s-a votat formarea unei comisii din 3 consilieri
care sa participe la elaborarea si semnarea contractului, dar li s-a prezentat la comisii un contract la
intocmirea caruia nu au luat parte.
Dl. consilier Satalan Lucretiu propune dotarea secretariatului tehnic cu mijloace de inregistrare a
discutiilor pentru redarea cat mai exacta a dezbaterilor din Consiliul local, iar dl. Primar Constantin
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Slabescu spune ca daca aceasta este dorinta Consiliului, realizarea este posibila.
Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca este in raspunderea sa elaborarea actelor normative si a
procesului verbal.
Daca dl. Satalan Lucretiu si-ar fi sustinut si un al doilea amendament, referitor la concesionarea
terenului, ar fi fost nevoie sa se supuna la vot doua hotarari, una de dare in administrare cu cele trei
amendamente si una de concesionare.
S-au retinut insa trei propuneri: cea a d-lui. Marzan Niculae de constituire a unei comisii din trei
consilieri locali care sa participe la elaborarea contractului, cea a d-lui. Satalan Lucretiu conform careia
daca in 4 ani Universitatea nu isi atinge obiectivele propuse, hotararea isi inceteaza aplicabilitatea, cea a
d-lui. Tabacitu Stefan ca daca in termen de 6 luni nu se realizeaza conditiile necesare demararii anului
universitar 2008-2009, amendamente care au fost supuse la vot impreuna cu hotararea. Altfel s-ar fi
supus la vot doua hotarari, deci dl. consilier Satalan Lucretiu nu avea cum sa fie derutat, atunci cand si-a
exprimat votul In plus procesul verbal s-a intocmit dupa incheierea sedintei, deci nu avea cum sa
denatureze forma si fondul hotararii adoptate.
Atunci, trebuia sa reactioneze dl. consilier, dar atunci nu a avut nicio reactie, ca amendamentul
sau referitor la concesionare nu a fost supus la vot. Trebuia sa intervina atunci.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta, in conformitate cu prevederile art. 42, alin.
(5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, supune la vot procesul verbal al
sedintei precedente si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) voturi „impotriva”
(domnii consilieri Filip Constantin si Satalan Lucretiu).
Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Paula Catana prezinta raportul
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2008, 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 se observa pomparea de bani, in continuare, la S.C. APA
SERV S.A. Alexandria. In opinia sa acea societate functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990. Nu intelege
de ce trebuie sa mai primeasca bani de la Consiliul local, pentru ca le convine, probabil, sa stea acolo si
sa primeasca bani, in timp ce la serviciile si societatile comerciale subordonate Consiliului local se fac
imprumuturi la banci pentru rezolvarea problemelor.
Propune taierea fondurilor pentru APA SERV si acordarea acestora la Serviciul C.T.D.T.D.M. si
la societatile comerciale ale Consiliului local. Au fost atatea discutii in acest consiliu pe tema
Operatorului Regional si se continua sustinerea lui financiara.
D-na. Paula Catana propune aprobarea achitarii leasing-ului la gunoiera, deoarece s-a primit
masina si ar fi bine ca leasing-ul sa fie achitat anticipat pentru a evita plata comisionului de 234 milioane
lei. Pentru aceasta ar fi nevoie sa se ia suma de la o investitie care urmeaza sa fie atacata in a doua parte
a anului.
Mai spune ca s-a modificat HCL nr. 13/2008, ca urmare a modificarii formei-cadru a hotararii de
catre Guvern si acesta ar fi un prilej de a se lua in calcul propunerea d-lui. Marzan Niculae, pentru ca
trebuie rectificat si in aceasta hotarare, ulterior fiind mai greoaie procedura de modificare.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca pozitiile la care s-a facut referire sunt investitii in
continuare, care au fost incepute anul trecut, si prin finalizarea lor se va reduce consumul de energie
electrica cu 30%.
Dl. consilier Marin Stelian-Gigi spune ca la Capitolul 51, pozitia 19 este prevazut „amenajare
patinoar artificial”.
Intreaba cine a facut proiectul acestui patinoar, daca cel din proiect este pe locul si in pozitia pe
care se afla in prezent.
3

Dl. Ion Rosu raspunde ca proiectarea este facuta de Directia dezvoltare locala, ca amenajarea este
provizorie. Este in avizare si un PUZ pentru acea zona.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca a avut intentia de a executa un patinoar, s-a facut
imprejmuirea dar gardul nu va ramane asa. Suma respectiva se refera la achizitionarea de utilaje care vor
executa o pelicula de gheata.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca acel patinoar a fost executat in 2007 si se deconteaza din
bugetul anului 2008. Instalatiile de care vorbeste dl. primar se vor aduce, probabil , in anul 2009.
Proiectul acestui patinoar nu le-a fost prezentat pentru a-l realiza in 2008.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca nu intelege de ce se feresc serviciile de a contracta credite.
A observat ca se pune mare baza pe aportul la buget al celor 5000 de studenti care vor veni la Valahia.
S-ar putea face si podul peste Vedea din pet-urile colectate de la acesti studenti.
Intreaba cu cat creste bugetul local de la studentii de la Valahia.
D-na. Paula Catana spune ca nu i-a cerut nimeni acest studiu si nu poate sa se pronunte acum.
Dl. consilier Marzan Niculae propune mutarea sumei de la APA SERV la C.T.D.T.D.M.
Alexandria, iar dl. primar Constantin Slabescu spune ca nu se poate face acest lucru.
Dl. consilier Filip Constantin insista sa se ia in discutie si amendamentul sau si anume ca bugetul
local se poate baza si pe veniturile aduse de studentii de la Universitatea Valahia dupa cum s-a exprimat
la televizor o autoritate a Primariei.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma initiala si se obtin 6 (sase) voturi „pentru” (domnii consilieri Vrajitoarea Emilian, Voicila
Florea, Din Nelu, Frasineanu Fulvia-Florentina, Baloi Stefan, Pisica Gheorghe), 6 (sase) voturi
„impotriva” (domnii consilieri Satalan Lucretiu, Marzan Niculae, Filip Constantin, Izina Ion, Andrei
Costica, Toader Dumitru) si 7 (sapte) abtineri.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui. consilier
Marzan Niculae si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 3 (trei) abtineri (domnii consilieri
Pana Ion, Toader Dumitru si Vrajitoarea Emilian).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 20/30.03.2007
cu privire la contractarea unui imprumut pe termen lung pentru realizarea de investitii publice de interes
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 si se aproba cu unanimitate de
voturi.
x
x
x
In continuare, d-na. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la
proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 106/14.09.2007, cu privire la
aprobarea unui imprumut intern reprezentand prima transa din imprumutul aprobat prin HCL nr.
20/2007, 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 si se aproba cu unanimitate de
voturi.
x
x
x
In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de
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hotarare cu privire la aprobarea PUD 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 si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de
interes local, a unor terenuri 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.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca multe dintre terenurile care se declara ca apartinand
domeniului privat de interes local prin acest proiect de hotarare sunt spatii verzi, deci au alt regim
juridic.
Dl. consilier Satalan Lucretiu propune ca expertii primariei sa faca verificarea in teren pentru ca
pot fi surprize ca situatia din teren sa nu fie intocmai cu cea din hartii.
Dl. consilier Izina Ion intreaba daca sunt terenuri situate pe zona verde. Se invoca art. 22 din
Legea nr. 215/2001, cu privire la inventarierea domeniului privat de interes local. S-a adoptat chiar o
hotarare de Consiliu local si termenul de finalizare a inventarierii a fost 31.12.2005. Intreaba daca s-a
finalizat aceasta inventariere si daca poate intra in posesia inventarului.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca exista multe terenuri pe care s-a construit in trecut si acum
se face declararea lor ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local, pentru a fi instrainate
(concesionare, vanzare). Intreaba cum s-a emis autorizatie de construire pe acele terenuri daca nu
apartineau domeniului privat de interes local. Intreaba daca sa creada ca la fel se va intampla si cu
terenul atribuit Universitatii Valahia.
In proiectul de hotarare spune ca sunt si terenuri la care se justifica declararea ca bunuri
apartinand domeniului privat de interes local, deoarece au fost cumparate cu constructii pe ele, dar altele
au fost in domeniul public, s-a construit pe ele si acum se incearca intrarea in legalitate.
Doreste sa vada ce documente de proprietate se vor cere Universitatii Valahia atunci cand se va
elibera autorizatia de construire.
Dl. consilier Izina Ion intreaba daca s-a finalizat inventarierea domeniului privat de interes local
si in ce stadiu se afla inventarierea spatiilor verzi.
Dl. Ion Rosu spune ca inventarierea domeniului privat de interes local nu poate fi finalizata
deoarece apar mereu fluctuatii ale acestuia ca urmare a modificarilor din legislatie. In ce priveste
inventarierea spatiilor verzi, aceasta nu poate fi efectuata deoarece nu au aparut normele metodologice
de aplicare a legii.
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. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata Unirii, 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 Toader Dumitru spune ca in martie 2007 a protestat in picioare aproape 4 ore
deoarece nu i s-a raspuns la problemele pe care le-a ridicat vis-a-vis de magazinele ECONOMAT.
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Deabia acum se trece la exploatarea corecta a acestor spatii, dar intr-un an de zile primaria a
pierdut multi bani, pentru ca nu a incasat banii care i se cuveneau datorita faptului ca in acele spatii nu
mai functionau magazine ECONOMAT.
Dl. consilier Izina Ion este de parere ca investitia de aproximativ 27 miliarde lei in Cupola Pietei
nu a fost o investitie rentabila si intreaba care este raportul venituri-cheltuieli.
D-na. Catana Paula raspunde ca veniturile Pietei se pot gasi la A.A.C.P.S. si pot fi cerute acolo.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca activitatea de la Piata se autofinanteaza, veniturile fiind
chiar mai mari decat cheltuielile.
Dl. consilier Marzan Niculae solicita sa se puna ordine in toate contractele incheiate de Primarie.
Spune ca in 2000 s-a adoptat o hotarare a Consiliului local pentru inchirierea de panouri
publicitare pe timp de 3 ani. Din 2003, cand contractele au expirat aceste panouri sunt folosite de cine
vrea si cine nu vrea. S-au prelungit ilegal aceste contracte, s-a ajuns ca unele firme sa aiba contracte
pana in 2011. Spune ca intr-un ziar a aparut un contract care are o semnatura falsa. Intreaba inca o data
de ce nu sunt respectate hotararile Consiliului local.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca sunt doua tipuri de panouri publicitare. Pentru
aproximativ jumatate dintre ele contractele au expirat in 2007 si urmeaza sa fie scoase la licitatie in
perioada urmatoare.
Mai spune ca se va verifica situatia contractelor respective.
Dl. consilier Izina Ion solicita sa fie prezentate contractele in curs, in sedinta urmatoare.
Dl. consilier Satalan Lucretiu este de parere ca ce se intampla cu aceste panouri publicitare este
ceva grotesc, ca asa ceva nu se poate.
Dl. consilier Pana Ion spune ca ar trebui stabilit ca in cadrul sedintelor viitoare sa se aloce o ora
pentru declaratii politice, pentru a se evita acest lucru la fiecare proiect de hotarare dezbatut.
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, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda,
zona bloc 701 D, 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 roaga pe dl. primar sa atraga atentia colaboratorilor ca proiectele de
hotarare sa aiba anexata, din start, si cererea solicitantului, nu sa fie anexata doar la insistenta
consilierilor.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 3 (trei) abtineri (domnii
consilieri Marzan Niculae, Filip Constantin, Izina Ion).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor nr. 1 B,
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 si se aproba cu unanimitate de
voturi.
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x
x
x
In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de
hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de
interes local, al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor nr. 1-3, 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 observat o neconcordanta intre suprafata de teren de 387
mp. prezentata in expunerea de motive a primarului si cea prezentata in hotarare de 687 mp. Intreaba
care este suprafata corecta.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca in expunerea de motive a primarului s-a produs o eroare
de dactilografiere, dar cifra corecta este 687 mp.
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, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea indicatorilor de performanta la serviciul de
iluminat public 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
Tot dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare
cu privire la instituirea sensului unic pe unele tronsoane de strazi 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 unanimitate de voturi.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Constantin Tecuceanu prezinta referatul
C.T.D.T.D.M. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini
al activitatii de colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase, provenite de la
populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilate celor menajere (mobilier, deseuri de
echipamente electrice si electrocasnice, etc.) 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 unanimitate de voturi.
x
x
x
Tot dl. Constantin Tecuceanu prezinta referatul C.T.D.T.D.M. Alexandria si anexele la proiectul
de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini, al activitatii de precolectare, colectare si transport
a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile din deseurile menajere, cu
exceptia celor cu regim special, 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,
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il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu cu unanimitate de voturi.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Traian Constantinescu prezinta adresa S.C. TERMA
SERV S.R.L. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei
tehnice si a studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii ‚Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15,
19 si 20 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.
Dl. Traian Constantinescu raspunde ca rezista, dar nu stie daca se va intrerupe furnizarea
agentului termic.
Spune ca investitiile care se propun sunt bune pentru ca au ca finalitate micsorarea pretului de
productie.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca aceste documentatii tehnico- economice trebuiau aprobate
inainte de aprobarea imprumutului.
Dl. consilier Filip Marian intreaba daca TERMA SERV a fost verificata de ANRSC si daca a fost
amendata.
Dl. Traian Constantinescu raspunde ca a fost verificata si a fost amendata cu 100 milioane lei
pentru ca nu are finalizata contorizarea si 20 milioane lei pentru ca, neavand contorizare, nu a putut
intocmi bilantul energetic.
Dl. consilier Andrei Costica spune ca in situatia in care intretinerea pe o luna a ajuns la 8
milioane lei, mai bine s-ar acorda sprijin cetatenilor pentru cumpararea de centrale individuale, decat sa
se cheltuiasca banii pe sistemul centralizat, la care vor renunta tot mai multi cetateni.
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. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la contractarea unui imprumut intern, 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 Andrei Costica intreaba cum a fost folosita prima transa din imprumut si care a fost
suma ridicata.
D-na. Paula Catana raspunde ca s-au ridicat 84 miliarde care au fost folositi la contorizarea
energiei termice si a apei.
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. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de
hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, 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 Tulpan Dumitru propune pe dl. consilier Pana Ion, dl. consilier Satalan Lucretiu
propune pe dl. consilier Vrajitoarea Emilian (care a fost de doua ori, pana acum, presedinte de sedinta),
dl. consilier Marin Stelian-Gigi propune pe dl. consilier Toader Dumitru, cel mai in varsta dintre
consilieri (care a fost de doua ori pana acum presedinte de sedinta), dl. consilier Filip Constantin
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propune pe dl. consilier Baloi Stefan (care refuza candidatura).
Dl. presedinte de sedinta supune la vot deschis propunerile ca dl. consilier Pana Ion si dl.
consilier Toader Dumitru sa fie presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni si se obtin pentru dl.
consilier Pana Ion, 8 (opt) voturi „pentru” si 10 (zece) abtineri, iar pentru dl. consilier Toader Dumitru
se obtin 8 (opt) voturi „pentru” si 10 (zece) abtineri.
In continuare, dl. consilier Tulpan Dumitru propune pe dl. consilier Voicila Florea, iar d-na.
consilier Stancu Iuliana propune pe d-na. consilier Frasineanu Fulvia-Florentina (care refuza
candidatura).
Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca dl. Voicila Florea sa fie presedinte de
sedinta pe urmatoarele trei luni si se obtin 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl.
consilier Filip Constantin). Dl. consilier Voicila Florea nu a votat, iar dl. consilier Filip Marin nu se afla
in sala.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. Dl.
consilier Voicila Florea nu a votat, iar dl. consilier Filip Marin nu se afla in sala.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
- Dl. consilier Marin Stelian-Gigi informeaza Consiliul local ca are o sesizare catre primar din
partea Liceului Alexandru Ioan Cuza din care reiese ca Liceul a pierdut un proces cu un elev si este
obligat sa plateasca elevului respectiv daune morale de 2500 euro, hotararea judecatoreasca fiind
definitiva si irevocabila. S-a ajuns in faza de executare silita, care a fost si amanata cu un an, pe 24
ianuarie prezentandu-se executorul judecatoresc. Deoarece Liceul Alexandru Ioan Cuza nu are bani in
cont, se va pune sechestru si se vor ridica, calculatoarele din cele doua laboratoare de informatica. Acum
5 ani, eleva respectiva a primit un subiect gresit la examenul de bacalaureat si a picat examenul. A
solicitat 5000 euro daune morale, dar instanta a aprobat 2500 euro. Solicita inca 5000 euro pentru ca s-a
intarziat plata. Ca director, dl. Marin Stelian-Gigi spune ca va trebui sa se indrepte cu proces impotriva
presedintelui de comisie si a profesorului respectiv.
Liceul nu are banii respectivi in cont si a solicitat acesti bani Ministerului Educatiei, dar si
Primariei.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca din punct de vedere juridic liceul nu poate fi ajutat de
Consiliul local in aceasta problema.
Dl. presedinte de sedinta Emilian Vrajitoarea roaga executivul sa gaseasca o solutie pentru
situatia respectiva.
- Adresa nr. 1082/2008 prin care Inspectoratul Scolar Teleorman solicita propuneri de realizare a
unor finantari din fonduri de la bugetul de stat in ce priveste:
- aprobarea acordului de principiu pentru reabilitarea „Strandului Vedea” prin construirea
unui bazin de inot si stabilirea unei unitati de invatamant de pe raza municipiului, care sa o administreze;
- propuneri privind necesarul tuturor lucratorilor de reabilitare sau construirea de noi
obiective de investitii pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiu.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca nu a vazut in prealabil aceasta adresa, dar urmeaza sa
stabileasca impreuna cu Inspectoratul Scolar care va fi unitatea agreata pentru a administra bazinul de
inot, in vederea promovarii unui proiect de hotarare.
Pentru extinderea gradinitelor, este prevazut in teren in zona ANL 2.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca primaria si-a dat deja acordul. Consiliul local a dat un
HCL in urma caruia Strandul a fost scos la licitatie, dar licitatia nu s-a mai tinut, invocandu-se o adresa
9

de la Inspectoratul Scolar. Crede ca problema este de competenta Consiliului local, nu a Primarului,
deoarece trebuie anulata mai intai acea hotarare a Consiliului local.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca a facut o propunere. Daca ea va fi agreata si va intra
intr-un program de finantare, atunci se va veni cu un proiect de hotarare in care se va abroga si hotararea
de scoatere la licitatie.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca primarul poate face o propunere. Spatiile si terenurile din
invatamant sunt insa in administrarea Consiliului local.
Dl. consilier Marzan Niculae solicita ca Inspectoratul Scolar sa vina cu scrisoare de intentie la
Consiliul local.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca se va raspunde solicitarii Inspectoratului Scolar printrun proiect de hotarare.
Dl. consilier Toader Dumitru intreaba ce scoala va putea administra Strandul Vedea, care are o
suprafata de 2 ha., si daca o va face, cu siguranta nu va permite decat elevilor sai sa foloseasca acel
bazin de inot. Propune ca terenul pentru bazinul de inot sa fie in curtea unei scoli.
Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca este de acord sa se dea strandul unei scoli pentru ca acei
copii „sa nu se scalde in aceeasi apa cu noi, pentru ca se ia.”
Si dl. consilier Filip Constantin este de parere ca daca va fi administrat de o singura scoala,
atunci numai elevii acelei scoli vor intra acolo.
Dl. consilier Vrajitoarea Emilian spune ca important este sa nu se dea cu piciorul la bani.
- Adresa nr. 87/2008 prin care Directia Judeteana pentru tineret Teleorman care solicita sa fie
informati care sunt sumele alocate de Consiliul local al municipiului Alexandria, activitatii de tineret
pentru anul 2008.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca adresa a fost indreptata eronat si la Consiliul local,
deoarece primaria a raspuns deja solicitarii respective.
- adresa nr. 86/2008 a Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Teleorman
prin care solicita atribuirea unui spatiu pentru desfasurarea activitatii Oficiului.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca va analiza posibilitatea acordarii unui spatiu, deoarece
sunt implicate trei institutii care solicita aceeasi cladire.
- adresa nr. 822/2008 prin care Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Teleorman
Alexandria propune repartizarea unui spatiu catre OJPDRP Teleorman in cladirea U.M., deoarece
acestia functioneaza actualmente la sediul Directiei care are deficit de spatiu.
- Adresa inregistrata la nr. 3167/2008 prin care Asociatia pensionarilor Alexandria – Centrul
socio-cultural FEMINA solicita repartizarea de la bugetul local a sumei de 7500 RON necesara pentru
sustinerea programului de activitati al Asociatiei.
D-na. Paula Catana spune ca s-au prevazut la buget 60 milioane pentru aceasta fundatie nonprofit, urmand ca la o viitoare rectificare sa se prevada si diferenta.
- adresa nr. 2/2008 prin care Club Fotbal „CF MARA” (fosta CF FLOREA VOICILA) cu sediul
social in Alexandria, strada Abatorului nr. 1 bis solicita comunicarea actului administrativ, sau o copie
conforma cu originalul a comunicarii prin care Contractul de asociere nr. 9028/2006 a fost reziliat
unilateral de catre Consiliul local.
Solicita revocarea acestui act, care CF MARA nu i-a fost comunicat, si respectarea pana la
termenul stabilit de comun acord a drepturilor si obligatiilor contractuale, in special punerea la dispozitie
a Stadionului Municipal pentru desfasurarea partidelor de fotbal si antrenamentelor.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca acest contract nu a fost reziliat corect. In contract s-a
prevazut acordarea terenului de fotbal pe termen de 5 ani, dar Primaria a trimis o adresa la AJF din care
reiese ca s-a reziliat contractul respectiv.
Propune ca evidenta contabila a asocierii sa stea la Clubul de fotbal.
10

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca a avut o intalnire cu F.C. MARA si spune ca dl. Mara face
referire numai la obligatiile Consiliului local din acel contract.
Adresa de reziliere a fost transmisa si la AJF si la Club. Nu se spune insa ca s-au efectuat
transferuri fara acordul reprezentantului Consiliului local, ca asocierea a fost intre CF FLOREA
VOICILA, care urma sa-si schimbe numele in FCM Alexandria.
Intre timp s-a infiintat si FCM Alexandria, iar la CF MARA, actionarul este total diferit de cel
initial si chiar numele Clubului. Spune ca pentru folosirea Stadionului Municipal este nevoie sa trimita o
adresa Consiliului local.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca daca a existat acel contract, de ce nu i se da echipei
dreptul de a folosi stadionul, si intreaba cine va plati saunele in caz ca se va adresa instantei.
D-na. Paula Catana invita toti presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate la
discutii si reanalizarea capitolului sport, cultura, religie din buget si se vor gasi solutii de sprijin
financiar pentru toate echipele.
Dl. consilier Florea Voicila prezinta pe scurt evolutia Clubului de fotbal CF „FLOREA
VOICILA” si face precizarea ca prin asocierea F.C.M. Alexandria cu Consiliul local s-a reziliat si
contractul cu C.F. FLOREA VOICILA.
Dl. consilier Filip Constantin propune sa se dea posibilitatea CF MARA, ca de maine sa aiba
drept de joc pe stadionul municipal.
Dl. consilier Vrajitoarea Emilian spune ca este de acord cu propunerea d-lui. Filip Constantin.
D. consilier Marzan Niculae spune ca dl. primar paseaza problema solicitand adresa pentru
folosirea stadionului municipal, pentru ca nu se poate pronunta in aceasta problema Consiliul local, fiind
parte in contract.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca adresa aflata in discutie este tot catre Consiliul local.
Dl. consilier Vrajitoarea Emilian este de parere ca CF MARA poate desfasura jocurile pe
stadionul municipal pentru ca nu a primit instiintarea de reziliere a contractului.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca CF MARA sa isi
desfasoare jocurile de acasa pe stadionul municipal, pana la comunicarea ca i s-a reziliat contractul si se
obtin 16 (sasesprezece) voturi „pentru”. Dl. consilier Pana Ion nu a votat.
D-na. Paula Catana invita consilierii pentru reanalizarea sumelor saptamana viitoare, in ziua de
joi.
Se supune la vot data si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Marin Stelian-Gigi anunta ca nu va putea participa.
- Adresa inregistrata la nr. 4254/2008 prin care d-na. Popa Luminita, domiciliata in strada Ion
Creanga, bloc F, et. 2, ap. 6 solicita aprobarea cumpararii apartamentului susmentionat.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a fost initiatorul proiectului de hotarare pentru schimbarea
destinatiei locuintelor de serviciu din bl. MODERN in locuinte convenabile.
Executivul are deci baza legala pentru calculul pretului locuintelor.
Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca locuintele vor fi scoase la licitatie, deci se va initia un proiect
de hotarare in acest sens.
- Adresa inregistrata la nr. 4090 a S.C. ECPOL S.R.L. Alexandria, strada Viilor nr. 1-3 prin care
informeaza Consiliul local ca a solicitat cumpararea terenului concesionat si nu a primit nici un raspuns,
desi solicitarea a fost depusa din 29.10.2007.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca a primit o cerere similara in urma cu 10 zile, pe care a
directionat-o compartimentului de resort pentru intocmirea unui referat de specialitate si pentru a i se
raspunde.
- Referatul nr. 1805/2008 prin care A.A.C.P.S. Alexandria propune acordarea unui ajutor de
urgenta in cuantum de 1000 lei, d-lui. ILIE EUGEN, domiciliat in municipiul Alexandria, strada
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Libertatii, bloc B1, sc. A, ap. 11.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea A.A.C.P.S. de acordare a ajutorului de
urgenta in cuantum de 1000 lei si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Referatul nr. 1714/2008 prin care A.A.C.P.S. Alexandria propune acordarea unui ajutor de
urgenta, in cuantum de 500 lei, d-lui. CRACIUN NICOLAE din Alexandria, strada Bucuresti, nr. 94,
bloc 211, sc. B, ap. 26.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea respectiva si se aproba cu unanimitate de
voturi.
- Referatul nr. 1837/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria care propune acordarea unui ajutor de
urgenta, in cuantum de 1500 lei, d-nei. GURGUIANU FLORENTA, din municipiul Alexandria, strada
Cuza Voda , bloc 305, sc. D, ap. 80.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea respectiva si se aproba cu unanimitate de
voturi.
- Adresa nr. 144/2008 a S.C. MARA PROD COM S.R.L. Alexandria prin care se comunica
rezilierea unilaterala a contractului de inchiriere a spatiului comercial CRAMA – situat in PIATA
UNIRII Alexandria, incepand cu 01.03.2008 si solicita o echipa de functionari care pe data de
01.03.2008, orele 10,00 sa efectueze operatiunile de predare-primire a spatiului.
- Adresa Palatului Copiilor din Alexandria prin care se solicita aprobarea incheierii unui contract
de comodat pe termen lung, privind administrarea de catre Palatul Copiilor Alexandria a imobilelor din
str. Al. Colfescu nr. 18 si nr. 20.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca se va analiza situatia semnalata si se va proceda la
intocmirea unui proiect de hotarare care va fi prezentat dezbaterii Consiliului local intr-o viitoare
sedinta.
- Adresa inregistrata la nr. 3486 prin care Clubul Sportiv ABC-JUDO Alexandria solicita
alocarea sumei de 1700 lei, reprezentand prima transa din anul acesta pentru realizarea obiectivelor
propuse.
Dl. primar Constantin Slabescu spune ca solicitarea a fost rezolvata deja.
- 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 martie 2008, conform
HCL nr. 178/2005, aprobat cu unanimitate de voturi.
- Adresa inregistrata la nr. 3983 prin care dl. Filip Constantin, consilier in cadrul Consiliului
local al municipiului Alexandria formuleaza plangere prealabila impotriva HCL nr. 37/19.02.2008 cu
privire la darea in folosinta gratuita pe 49 ani catre Universitatea „Valahia” din Targoviste a unor
terenuri si spatii din fosta Garnizoana Alexandria – Cazarma 902 si solicita reanalizarea hotararii din
mai multe motive. Informeaza in cazul solutionarii nefavorabile a prezentei se va adresa instantei de
Contencios Administrativ.
Consiliul local ia act de cerere.
- Adresa inregistrata la nr. 4245/27.02.2008 prin care d-ra. Adriana Bodilcu, consilier juridic in
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Alexandria solicita aprobarea
incetarii raporturilor de munca incepand cu data de 17.03.2008.
Consiliul local aproba solicitarea cu unanimitate de voturi.
- Referitor la sesizarea adresata in sedinta trecuta de dl. Andrei Anghel, dl. presedinte de sedinta
da cuvantul pe rand d-lui. Tecuceanu Constantin si Andrei Anghel care isi expun punctele de vedere
referitoare la situatia semnalata.
Dl. primar Constantin Slabescu propune ca situatia sa fie analizata de comisia juridica, comisie
care va propune solutia pe care o va crede necesara.
Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca este de acord, in calitate de membru al Comisiei juridice,
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cu solutia propusa, dar dupa parerea sa se afla in fata unui conflict de munca (conflict de drepturi) care
face obiectul unei actiuni in instanta.
Dl. consilier Andrei Costica spune ca dupa parerea sa conducatorii C.T.D.T.D.M. nu sunt
capabili sa gestioneze problemele de acolo, pentru ca au fost nenumarate sesizari ale oamenilor in
Consiliul local. Spune ca a incercat sa medieze conflictul intre dl. Andrei Anghel si dl. Stefan Besliu si
acesta nu i-a raspuns la telefon. Propune ca in urma analizei facuta de Comisia juridica sa se prezinte un
raport Consiliului local care are posibilitatea de a schimba conducerea serviciului public.
- Prin cererea inregistrata la nr. 3556, dl. Stefan Marin informeaza Consiliul local ca a sesizat
S.C. APA CANAL S.R.L. ca presedintele Condominiului nr. 21, Victor Popovici, declara incorect ca
citeste contoarele de apa rece, pe care de fapt nu le citeste, dar primeste comision de citire.
Societatea APA CANAL nu i-a raspuns la sesizare.
Solicita sa se ia masuri cu conducerea S.C. APA CANAL S.R.L.
Dl. consilier Vrajitoarea Emilian spune ca serviciul de specialitate din primarie va verifica
situatia semnalata si va informa Consiliul local.
Dl. consilier Marzan Niculae prezinta Consiliului local raportul de activitate de la alegeri pana in
prezent, inregistrat la nr. 4242/27.02.2008
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,
Ec. Emilian Vrajitoarea

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV
Nr.
din 03 martie 2008

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta ordinara a Consiliului
local al municipiului Alexandria din 28 februarie 2008

Subsemnatii, Bacarna Samuel si Berechet Doina, salariati la Primaria
municipiului Alexandria, am procedat azi, 03 martie 2008 la afisarea
procesului verbal al dezbaterilor din sedinta
al municipiului Alexandria din

ordinara a Consiliului local

28 februarie 2008, 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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