JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 18 iunie 2008, orele 10,00, in sedinta de constituire a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care are loc in sala mare de sedinte a Primariei, in prezenta a 21
(douazecisiunu) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local.
Dl. Zorinel Niculcea Prefectul Judetului Teleorman, delegat la lucrarile de constituire a
Consiliului local al municipiului Alexandria, rezultat in urma alegerilor locale din 11 iunie 2008 si
la instalarea Primarului municipiului Alexandria ales in turul al II-lea al alegerilor locale din 15
iunie a.c.,informeaza ca aceasta sedinta de constituire a Consiliului local al municipiului
Alexandria a fost convocata prin Ordinul Prefectului nr. 196 din 16 iunie 2008.
Dupa ce face prezenta nominala a celor 21 de consilieri care vor alcatui Consiliul local in
urmatorul mandat, dl. prefect Zorinel Niculcea constata ca sunt intrunite prevederile art. 30, alin.
(2) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita. Anunta ca la lucrarile sedintei participa
si d-na. judecator Rotaru Gabriela, vicepresedintele Judecatoriei Alexandria, conducatori ai
serviciilor publice de interes local, de institutii, alti invitati.
Dl. prefect Zorinel Niculcea informeaza ca, in conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1)
si art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, lucrarile sedintei vor fi structurate in doua parti, dupa cum
urmeaza:
- prima parte a sedintei de constituire va fi condusa de cel mai in varsta consilier, asistat de
cei mai tineri doi consilieri, si se va desfasura pana la constituirea Consiliului local si alegerea
presedintelui de sedinta;
- partea a doua a sedintei va fi condusa de presedintele de sedinta ales potrivit legii.
Din datele existente reiese ca cel mai in varsta dintre consilieri este dl. Mihailiteanu
George, iar cei mai tineri doi consilieri sunt dl. Tatu Nicolae si dl. Draghici George. Acestia sunt
invitati sa preia conducerea primei parti a lucrarilor sedintei de constituire a Consiliului local al
municipiului Alexandria.
x
x
x
Dupa preluarea conducerii lucrarilor primei parti a sedintei de constituire, dl. Mihailiteanu
George multumeste, in numele echipei, pentru increderea acordata si declara deschise lucrarile
sedintei de constituire pentru care propune urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea comisiei de validare;
2. Validarea mandatelor consilierilor alesi;
3. Depunerea Juramantului de catre consilierii alesi;
4. Constituirea Consiliului local al municipiului Alexandria;
5. Depunerea Juramantului de catre Primarul municipiului Alexandria;
6. Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni;
Iar pentru partea a doua a sedintei:
7. Alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria;
8. Organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al
municipiului Alexandria.

Se intra in ordinea de zi si la primul punct se trece la alegerea comisiei de validare. Dl.
presedinte de varsta informeaza ca, in conformitate cu prevederile art. 31, alin. (2) din Legea nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru validarea mandatelor,
consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o
comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri si propune ca aceasta sa fie alcatuita din 3 membri.
Intreaba daca sunt obiectiuni in legatura cu numarul de trei consilieri care sa formeze
comisia de validare si pentru ca nu sunt supune la vot acest numar si se aproba cu unanimitate de
voturi, apoi solicita propuneri pentru comisia de validare.
Dl.Voicu Ioan propune pe domnii Tabacitu Stefan, Pisica Gheorghe si Draghici George.
Dl. presedinte de sedinta supune apoi la vot, individual, cele trei propuneri si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Dl. presedinte de varsta arata ca, prin acest vot, actualul Consiliu local a adoptat prima sa
hotarare din actuala legislatura si anume, alegerea comisiei de validare, care, la randul ei, isi va
alege in prima sedinta, presedintele si secretarul.
x
x
x
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume validarea consilierilor alesi la 01
iunie 2008 pentru care dl. presedinte de varsta propune o scurta pauza, pe loc, timp in care comisia
de validare se retrage impreuna cu secretarul municipiului, dl. Iulian Purcaru, care va pune la
dispozitia comisiei de validare dosarul de la Biroul electoral al Circumscriptiei nr. 1 Alexandria, cu
documentele care au stat la baza alegerii consilierilor si, dupa ce isi desemneaza functiile de
presedinte si secretar, comisia va intocmi raportul cu privire la validare.
x
x
x
La revenirea in sala a comisiei de validare, dl. consilier Tabacitu Stefan – presedintele
Comisiei de validare prezinta raportul pentru validarea mandatelor consilierilor alesi.
Dupa prezentarea raportului comisiei de validare, dl. presedinte de varsta supune la vot, in
ordine alfabetica, validarea fiecarui consilier, cu precizarea ca aceasta se face prin votul deschis al
consilierilor prezenti si ca nu participa la vot consilierul a carui validare este supusa votului. La
apelul nominal al fiecarui consilier, dl. presedinte de varsta supune la vot: Cine este pentru ?; Cine
este impotriva?; Se abtine cineva? si toti consilierii sunt validati cu unanimitate de voturi. Dl.
presedinte de varsta precizeaza ca prin acest vot a fost adoptata a doua hotarare a Consiliului local
in actuala legislatura.
x
x
x
In continuare, dl. presedinte de varsta arata ca, intrucat toti consilierii alesi la alegerile din
01 iunie 2008 au fost validati, in conformitate cu prevederile art. 34, alin. (1) din Legea nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia trebuie sa depuna in fata
Consiliului local, Juramantul prevazut de lege.
In acest sens propune urmatoarea procedura: asistenta se va ridica in picioare, iar la apelul
nominal, in ordine alfabetica, fiecare consilier se va prezenta la masa special amenajata, unde cu
mana stanga pe Constitutie si pe Biblie va rosti Juramantul si il va semna.
Intreaba daca sunt obiectiuni cu privire la procedura propusa si nefiind o supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi, dupa care se trece la depunerea Juramantului de catre consilierii
validati, dupa procedura mai sus prezentata si aprobata.
Dupa depunerea Juramantului de catre toti cei 21 de consilieri, dl. presedinte de varsta arata
ca in acest fel au fost indeplinite prevederile art. 34, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, si DECLARA LEGAL CONSTITUIT CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, ca autoritate deliberativa a administratiei publice
locale si prezinta proiectul de hotarare cu privire la constituirea Consiliului local, il supune la vot
in forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi.

x
x

x
La urmatorul punct al ordinii de zi, d-na. judecator ROTARU GABRIELA,
vicepresedintele Judecatoriei Alexandria prezinta hotararea acestei instante pronuntata prin
sentinta civila nr. 189C in Camera de Consiliu la 18 iunie 2008, cu privire la validarea alegerii
domnului Victor Dragusin ca Primar al municipiului Alexandria, in urma turului II al alegerilor
locale din 15 iunie 2008.
In continuare, dl. presedinte de sedinta arata ca, in conformitate cu prevederile art. 60, alin.
(1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. primar
trebuie sa depuna Juramantul prevazut la art. 32 din aceeasi lege.
Pentru aceasta asistenta se ridica in picioare, dl. Primar Victor Dragusin pune mana stanga
pe Constitutie si pe Biblie, rosteste Juramantul, dupa care il semneaza.
Dupa depunerea Juramantului de catre dl. Victor Dragusin, dl. presedinte de varsta il
declara investit in functia de PRIMAR AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, dupa care îi pune pe
umar esarfa tricolora in aplauzele intregii asistente.
Dl. Primar Victor Dragusin adreseaza un cuvant de multumire tuturor locuitorilor
municipiului Alexandria si exprima cateva ganduri pentru mandatul in care a fost ales.
Dl. Ex-Primar Constantin Slabescu adreseaza cuvinte de multumire alexandrenilor pentru
increderea si sprijinul acordat in cele doua mandate de primar, si d-lui. Victor Dragusin pentru
sprijinul acordat in calitate de viceprimar, exprimansu-si speranta ca ceea ce au inceput impreuna
va fi continuat si finalizat.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, alegerea presedintelui de sedinta, dl. Mihailiteanu
George – presedintele de varsta – arata ca in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1) din Legea
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se alege prin votul
deschis al majoritatii consilierilor in functie, pe o perioada de cel mult trei luni si solicita propuneri
pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Dl. consilier Voicu Ioan propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni, pe
dl. consilier Tabacitu Stefan.
Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de varsta supune la vot propunerea ca dl.
Tabacitu Stefan sa fie presedintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni, care se aproba cu
unanimitate de voturi, adoptandu-se astfel cea de-a 4-a hotarare a Consiliului local in aceasta
legislatura.
Dl.presedinte de varsta multumeste mai tinerilor sai colegi pentru sprijinul acordat si in
numele lor, intregii asistente pentru intelegerea acordata pe parcursul desfasurarii primei parti a
sedintei si se retrag.
x
x
x
Dl. consilier Tabacitu Stefan preia conducerea celei de-a II-a parti a lucrarilor sedintei,
urmatorul punct pe ordinea de zi fiind alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria. Precizeaza
ca, in conformitate cu prevederile art. 57, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Alexandria, fiind resedinta de judet, va avea doi
viceprimari, care, conform aceluiasi articol, alin. (3) sunt alesi cu votul majoritatii consilierilor
locali in functie, din randul membrilor Consiliului local, la propunerea grupurilor de consilieri, a
consilierilor, sau a primarului (art. 10, alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului local).
Pentru aceasta propune urmatoarea procedura: dupa prezentarea propunerilor de
viceprimari, acestea se vor inscrie pe buletinele de vot in ordinea prezentarii lor, buletinele de vor
se vor distribui pe baza de semnatura tuturor consilierilor, cate unul, acestia isi vor exercita votul

prin inscrierea in dreptul numelui consilierului votat ca viceprimar a cuvantului DA si a cuvantului
NU in cazul in consilierului pe care nu il voteaza ca viceprimar.
Precizeaza ca, daca nu se indeplinesc conditiile legale pentru alegerea celor doi
viceprimari, adica, daca niciunul dintre condidati nu intruneste votul majoritatii consilierilor in
functie se organizeaza unul sau mai multe tururi de scrutin cu toti candidatii propusi, pana se alege
cel putin unul din cei doi viceprimari. In cazul in care a fost ales numai un viceprimar, se
organizeaza un al doilea tur de scrutin cu candidatii aflati pe primele doua locuri sau in situatie de
balotaj si va fi declarat ales acel candidat care a obtinut jumatate plus unul din votul consilierilor in
functie.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu privire la procedura alegerii
viceprimarilor si pentru ca nu sunt, supune la vot procedura propusa de domnia sa si se aproba in
unanimitate de voturi.
In vederea conducerii operatiunii de vot si stabilirea rezultatului votarii trebuie aleasa o
comisie de numarare a voturilor formata din trei membri, care vor intocmi si un proces-verbal de
constatare a rezultatului votului si dl. presedinte de sedinta solicita propuneri in acest sens.
Dl. consilier Tabacitu Stefan propune pe domnii consilieri Panagoret Ioana, Murga IonCatalin si Voicila Florea.
Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerile facute
pentru componenta comisiei de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se solicita apoi propuneri de viceprimari ai municipiului Alexandria si dl. consilier
Draghici George propune pe dl. consilier Calotă Florică-Ică, iar dl. consilier Oana Ovidiu il
propune pe dl. consilier Voicu Ioan.
Nemaifiind si alte propuneri, dl. Presedinte de sedinta intreaba pe cei propusi daca accepta
sa candideze pentru functia de viceprimar al municipiului Alexandria si acestia sunt de accord.
Se trece la redactarea buletinelor de vot cu numele candidatilor propusi pentru functiile de
viceprimari ai municipiului Alexandria, dupa care acestea se distribuie tuturor consilierilor, pe
baza de semnatura, domnii consilieri trec la exercitarea votului secret si depun buletinele de vot in
urna.
Dupa exercitarea votului, comisia de numarare a voturilor, trece la stabilirea rezultatului
votarii care este prezentat apoi plenului Consiliului local de dl. consilier Voicila Florea.
Din 20 voturi valabil exprimate si 1 vot nul, dl. consilier Calotă Florică-Ică a obtinut 16
(sasesprezece) voturi “pentru” si 4 (patru) voturi “impotriva”, iar dl. consilier Voicu Ioan a obtinut
16 (sasesprezece) voturi “pentru” si 4 (patru) “impotriva”.
Deci viceprimarii municipiului Alexandria pentru mandatul 2008-2012 vor fi domnii
Calotă Florică-Ică si Voicu Ioan.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca este convins ca votul nul este al sau, dar motiveaza
faptul ca a scris DA si NU in dreptul fiecarui candidat deoarece asa a explicat procedura de vot dl.
Presedinte de sedinta, care s-a exprimat ca se trece DA si NU, in loc de DA sau NU, in dreptul
candidatului votat.
Solicita sa i se dea dreptul sa voteze in cunostinta de cauza.
Dl. consilier Tabacitu Stefan – presedintele de sedinta – spune ca votul a fost secret si nu se
stie al cui a fost buletinul nul.
Dl. consilier Nitulescu Teodor propune supunerea la vot a solicitarii de a-i da dreptul la vot,
in cunostinta de cauza, domnului Filip Constantin.
Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca aceasta presupune reluarea procedurii de votare si nu
sunt motive pentru aceasta.
Supune totusi la vot propunerea domnului Nitulescu Teodor de a relua procedura de votare
a viceprimarilor si se obtin 2 (doua) voturi “pentru” (domnii consilieri Filip Constantin si
Nitulescu Teodor), 4 (patru) abtineri (domnii consilieri Jianu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan,
Badulescu Adrian, Negreanu Florea) si 15 (cincisprezece) voturi “impotriva”.

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la alegerea domnilor
Calota Florica-Ica si Voicu Ioan in functiile de viceprimari ai municipiului Alexandria, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Nitulescu Teodor spune ca daca lucrurile vor merge mai departe asa, cu
neintelegeri din motive de razbunare politica, partidul sau se va pregati pentru retragerea din
coalitia majoritara.
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, organizarea comisiilor de specialitate pe domenii
de activitate, in conformitate cu prevederile art. 54, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca pot fi membri ai comisiilor de
specialitate numai consilierii, dl. presedinte de sedinta face propunerea sa se constituie 5 comisii si
intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu sunt, se supune la vot propunerea de a se
constitui 5 comisii de specialitate si se aproba in unanimitate de voturi.
Dl. presedinte de sedinta propune denumirea celor cinci comisii de specialitate pe domenii
de activitate:
- Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public si
privat, protectia mediului, realizarea lucrarilor publice, compusa din 5 membri;
- Comisia pentru activitati economice, buget-finante, servicii publice, agricultura, compusa
din 5 membri:
- Comisia pentru administratie publica locala, juridical, apararea ordinii publice,
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, compusa din 5 membri;
- Comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului,
compusa din 5 membri;
- Comisia pentru activitati culturale, sport, turism, compusa din 5 membri.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba daca domnii consilieri fac parte din mai multe
comisii si dl. presedinte de sedinta raspunde afirmativ.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt si alte propuneri si pentru ca nu sunt, supune la
vot propunerile prezentate si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi “pentru” si 5 (cinci) abtineri
(domnii sonsilieri Jieanu Eugen-Gabriel, Badulescu Adrian, Negreanu Florea, Nastase Stefan, Filip
Constantin).
Dl. presedinte de sedinta prezinta propunerile cu consilierii care vor face parte din
comisiile respective si anume:
A.COMISIA
PENTRU
AMENAJAREA
TERITORIULUI,
URBANISM,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, PROTECTIA MEDIULUI,
REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE
1. Calotă Florică-Ică
PNL
2. Tabacitu Stefan
PSD
3. Tatu Nicolaie
PSD
4. Voicu Ioan
PC
5. Jieanu Eugen-Gabriel
PDL
B.- COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE, BUGET FINANTE, SERVICII
PUBLICE
SI AGRICULTURA
1. Slabescu Constantin
PSD
2. Tabacitu Stefan
PSD
3. Draghici George
PNL
4. Toader Dumitru
PRM
5. Nastase Stefan
PDL

C. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,
APARAREA
ORDINEI PUBLICE, RESPECTAREA
DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENILOR
1. Mihailiteanu George
PSD
2. Ganea Filica
PNL
3. Marzan Niculae
PRM
4. Negreanu Florea
PDL
5. Pisica Gheorghe
PSD
D. COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE,
PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIA COPILULUI
1. Panagoret Ioana
PSD
2. Murga Ion-Catalin
PNL
3. Badulescu Adrian
PDL
4. Filip Constantin
PDL
5. Pisica Gheorghe
PSD

CULTE,

MUNCA

SI

E. COMISIA PENTRU ACTIVITATI CULTURALE, SPORT SI TURISM
1. Voicila Florea
PSD
2. Oana Ovidiu
PC
3. Filip Constantin
PDL
4. Murga Ion-Catalin
PNL
5. Panagoret Ioana
PSD
Dl. consilier Filip Constantin spune ca doreste sa faca parte fie din Comisia de invatamant,
fie din Comisia de administratie publica locala.
Dl. consilier Nitulescu Teodor este de acord sa cedeze locul sau din Comisia de invatamant
domnului Filip Constantin si accepta sa treaca la Comisia de activitati culturale, sport, turism.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba care sunt criteriile care au stat la baza
repartizarii consilierilor in comisiile respective, iar presedintele de sedinta, dl. Tabacitu Stefan
spune ca s-au avut in vedere criterii precum: profesia, domeniul in care isi desfasoara activitatea,
partidul politic din care fac parte.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca dupa orice razboi, invingatorul isi ia prada.
Dl. consilier Tabacitu Stefan solicita trecerea de la comisia pentru invatamant, sanatate,
culte, munca si protectie sociala, la comisia pentru activitati economice, buget-finante, servicii
publice si agricultura in locul domnului Pisica Gheorghe care va trece in comisia pentru
invatamant.
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma rezultata cu cele doua modificari propuse de dl. Nitulescu Teodor si dl. Tabacitu
Stefan si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 5 (cinci) abtineri (domnii consilieri
Badulescu Adrian, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan, Negreanu Florea).
x
x
x
Dl. presedinte de sedinta transmite noilor colegi ca ar trebui sa fie data la o parte, in noul
consiliu, rafuiala politica si sa-si indrepte toata energia catre problemele cetatenilor municipiului.
Multumeste pentru activitatea de doua mandate, domnului Constantin Slabescu, multumiri
pe care i le adreseaza si dl. Victor Dragusin.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca de astazi, Alexandria are un nou primar si un nou
Consiliu local.
Cele trei partide politice (PSD, PNL, PC) care au realizat o coalitie majoritara la nivel local
au programe de dezvoltare a municipiului complementare.

Avand in vedere ca au majoritate in Consiliul local, au sprijinul Consiliului Judetean, nu au
deci nicio scuza sa nu realizeze ceea ce au promis cetatenilor, mai spune dl. primar Victor
Dragusin.
Dl. viceprimar Voicu Ioan spune ca ziua de astazi este foarte importanta pentru el,
multumeste pentru investitura.
Dl. viceprimar Calota Florica-Ica spune ca este mai putin priceput la vorbe si mai mult
omul faptelor.
Dl. consilier Marzan Niculae multumeste alegatorilor pentru ca l-au votat, ii felicita pe
primar, viceprimari si consilieri si multumeste ca niciun invingator nu a dainuit in istorie.
Este indignat de faptul ca intr-o emisiune televizata al. Presedinte al Consiliului Judetean a
trasat sarcini Consiliului local.
Dl. presedinte de sedinta il invita pe dl. consilier Marzan Niculae sa se adreseze astazi
oamenilor cu ceea ce trebuie la o sedinta de constituire.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca ar fi foarte multumit daca dl. primar va demonstra ca
nu este un robot actionat la cheita altora.
Dl. consilier Filip Constantin multumeste electoratului care l-a votat si spune ca, dupa
primar, este a doua persoana care intra in Consiliul local, ca numar de voturi.
Toti au jurat astazi si ar fi bine sa-si respecte juramantul.
Dl. consilier Pisica Gheorghe invita toti consilierii sa se aplece cu umilinta asupra
problemelor cetatenilor, ca ar trebui sa se inteleaga odata ca Primaria si Consiliul local trebuie sa
stea in pozitie de drepti in fata cetateanului.
Dl. consilier Nastase Stefan adreseaza felicitari primarului si spera sa aiba o prestanta de
primar european.
Avand in vedere ca s-au prezentat la vot 43% din alegatori, rezulta ca numai 25% din
populatia Alexandriei au votat coalitia majoritara din Consiliul local. Oare ceilalti 75% reprezinta
„opozitia”, intreaba dl. consilier Nastase Stefan. In acest sens isi exprima nedumerirea in legatura
cu faptul ca nu au fost invitati la discutiile coalitiei, avute inainte de inceperea sedintei de
constituire, si reprezentantii celorlalte partide.
Spera ca dl. consilier Nitulescu sa fie echilibrul in Consiliul local pe proiecte majore. Apreciaza
ca proiectul referitor la parcarea subterana, prezentat de PSD, este fantezist si inseamna o irosire a
resurselor financiare.
Dl. consilier Nitulescu Teodor foloseste ca motto al pledoariei sale maxima „Politica e un
joc si recunostinta e o floare rara”.
Spune ca a candidat la Primar dintr-un joc politic, pentru a ridica PC la nivelul de a avea
un viceprimar.
Politica a un joc, dar trebuie ca jocul sa fie facut in folosul cetateanului.
Dl. consilier Mihailescu George felicita pe primar si viceprimari si spune ca a acceptat sa
vina in Consiliul local nu pestru functii si onoruri, ci din dorinta de a face ceva pentru Alexandria.
Spune ca programele partidelor sunt diferite, dar trebuie sa se aleaga tot ce este bun pentru
cetateni. Promite ca va sustine toate proiectele viabile ale municipiului Alexandria, care se afla pe
ultimele locuri din tara pentru modul cum se prezinta orasul.
D-na. Panagoret Ioana spune ca este singura femeie din Consiliul local, ca a capatat
experienta necesara in mandatul trecut si isi propune sa realizeze lucruri frumoase in Alexandria.
Ureaza succes noii echipe.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca ii multumeste domnului Marzan pentru grija oe care io poarta, dar faptul ca a lucrat cu dl. Dragnea la programul de dezvoltare nu inseamna ca este sluga
cuiva.
Considera ca programul PDL a aparut prea tarziu si de aceea nu l-a cunoscut suficient.
Este de parere ca acest consiliu are nevoie de forta si echilibru si numai cu increderea unora
fata de altii se va putea realiza ceva pentru oras.
De aceea va trebui aprobat un regulament care sa limiteze declaratiile politice.

Dl. consilier Nitulescu Teodor anunta ca isi va continua mandatul de deputat si va renunta
la cel de consilier local.
Spune ca inainte de toate, Consiliul local este un organism politic si indiferent de
regulament, declaratiile politice nu vor putea fi eliminate.
Propune stabilirea unui spatiu special pentru declaratiile politice la sfarsitul sedintei si
invitarea presei doar in aceste momente ale sedintei, pentru ca proiectele de fie dezbatute
constructiv de toate partidele.
Apreciaza ca este cel mai bun Consiliu local pe care l-a avut Alexandria si spera ca si
realizarile sa fie pe masura.
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. Stefan Tabacitu

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru

