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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 08 ianuarie 2015, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  

 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 

gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 

reprezentanti mass-media. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 22 

decembrie 2014, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 

nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1 din 05 ianuarie 2015 si prin adresa nr. 27 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din 

municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015-2016; 

 -Petitii si interpelari. 

 Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

hotarari: 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria 

din anii precedenti, pentru anul 2015; 

 - Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local 

al municipiului Alexandria pe  anul 2014; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 370/22.12.2014 privind 

aprobarea dizolvarii S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi.  

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria 

pentru anul scolar 2015-2016, dupa care se trece intrebari, propuneri, discutii. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca este o propunere destul de buna dar are cateva observatii. 

Tot d-na consilier Stancu Iuliana spune ca vazut in proiect ca se cupleaza gradinita nr 6 cu gradinita nr 

5 si intelege ca este o solutie buna, gradinitele fiind apropriate si ca se cupleaza gradinita nr 8 cu 

gradinita nr 3, aici fiind o distanta intre cele doua, dar considera ca poate fi o solutie, intelegand ca nu 

se poate crea o retea scolara foarte buna din motive obiective. De asemenea d-na consilier Stancu 

Iuliana spune ca este nemultumita de arondarea gradinitei cu program normal nr 2 si a gradinitei cu 
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program normal nr 11 la scoala gimnaziala nr 6, aceasta scoala avand spatiu excedentar si nu ar fi o 

problema, insa ar fi o probelma in cazul in care se muta copii, daca se muta ca functionare in spatiul 

respectiv gradinitele nr 2 si nr 11. Tot d-na consilier Stancu Iuliana informeaza ca a primit un telefon 

de la un parinte care are copilul la gradinita nr 11, o gradinita de centru in care  s-a investit si este 

destul de bine pusa la punct, atragand-ui atentia asupra mutarii copiilor, iar daca gradinita se va muta ca 

functionare va exista riscul ca acei copiii sa nu mai fie dusi la noul spatiu si parintii se vor reorienta 

catre alte gradinite de centru care sunt deja supraaglomerate. De asemenea d-na consilier Stancu Iuliana 

are rugamintea ca in Consiliul local impreuna cu dl primar Victor Dragusin sa se ia angajamentul ca nu 

se vor muta  copiii de la gradinitele nr 2 si nr 11 in spatiul excedentar de la scoala nr 6 si ca nu se va lua 

in calcul criteriul economic, ci se vor gandi la copii si la un invatamant de calitate, lasandu-i sa 

functioneze in spatiile pe care le detin in momentul de fata. Tot d-na consilier Stancu Iuliana spune ca 

l-a intrebat pe dl secretar al municipiului, dl Iulian Purcaru daca este revendicata cladirea in care 

functioneaza gradinita nr 11 si i s-a raspuns ca nu a fost revendicata, astfel fiind mai bine ca gradinita 

sa functioneze in spatiul respectiv pentru a nu mai face si alte investitii la scoala nr 6 pentru grupuri 

sanitare specifice varstei copiilor si pentru a nu supraaglomera resul gradinitelor de centru. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in forma prezentata, asa cum s-a primit si avizul de la 

Inspectoratul Scolar Judetean, nu se pune problema mutarii efective a unor clase catre scoala nr 6. Tot 

dl primar Victor Dragusin spune ca a purtat discutii cu dascalii, urmand sa aibă intalniri si cu 

comitetele de parinti, dar in forma prezentata gradinitele raman in spatiile lor. De asemenea dl primar 

Victor Dragusin roaga sa nu se ia nici un angajament, deoarece va dispune trei expertize structurale la 

gradinitele nr 3, nr 11 si nr 2, pentru rezistenta la cutremur, iar pe termen nu lung nu se poate garanta 

faptul ca gradinita nu va fi mutata. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca se poate profita de 

faptul ca exista acel spatiu excedentar la scoala nr 6 in contextul in care expertizele vor stabili riscul 

seismic, acel spatiu fiind modernizat deoarece acolo a functionat inainte Universitatea Valahia, fiind 

desigur necesare eventuale modificari la grupurile sanitare. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca este 

obligat prin functia pe care o detine sa atraga atentia si sa ia toate masurile care ii sunt permise de lege 

sa protejeje copiii de un eventual cutremur. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca 

gradinitele nr 11, nr 3 si nr 1 au probleme serioase si roaga d-nii consilieri sa se gandeasca pentru 

urmatoarea sedinta la oportunitatea si necesitatea mutarii efective a gradinitelor in cazul unui rezultat 

negativ in urma expertizelor structurale. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta cumulare a 

gradinitelor a fost pentru a se intruni numarul minim de copii permis de legea invatamantului. 

D-na consilier Stancu Iuliana intreaba pe dl primar Victor Dragusin daca se va muta gradinita 

daca in urma expertizei se va constata ca se poate continua activitatea gradinitei in spatiul respectiv. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca gradinita se va muta daca lucrarile de reparatii vor dura mai 

mult de un an. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si 

Stancu Iuliana). 

 

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2015, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-au primit destui bani de la Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice la final de an. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca ar 

trebui sa se prezinte si o documentatie cand se discuta despre cheltuirea banilor, dand exemplu unde 

este mentionat in proiect amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea, la finalul precizarilor este trecut 

„etc.”, iar cand se discuta de cheltuirea a 10 miliarde  lei vechi nu ar trebui sa se discute de „etc.”, ci ar 

trebui sa fie lucruri exacte. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca pentru amenajare peisagistica sunt 

trei randuri, unde cheltuielile sunt de noua miliarde de lei vechi, precizand ca ar trebui sa existe o 

documentatie precisa. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca a discutat in sedinta pe comisii 

despre sistemul informatic integrat pentru managementul activitatilor din Primaria municipiului 

Alexandria, iar documentatia in faza SF + PT este de opt sute de milioane de lei. Tot dl consilier 

Titirisca Florin spune ca ar trebui sa se prezinte o documentatie mai exacta cand se discuta de 

cheltuirea acestor sume. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de proiectul Parc Padurea Vedea care a fost 

aprobat in urma cu zece luni in Consiliul local, unde s-au aprobat si indicatorii tehnico-economici si de 

asemenea a fost aprobat ca investitia sa fie executata de ADP Alexandria pe parte de peisagistica si de 

ASCE Alexandria pe partea de infrastructura. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca dl 

consilier Titirisca Florin a citit din raportul de specialitate care este un document premergator, iar in 

spate fiind proiectul cu detalii exacte. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca valoarea totala cumulata 

la cele doua componente, respectiv peisagistica si infrastructura, se ridica la aproximativ 60 de miliarde 

de lei vechi, proiectul fiind facut de o firma din Bucuresti, in spatele proiectului fiind studiul de 

specialitate intocmit de Institutul de Amenajari Silvice si Geologice din Bucuresti, singurul institut din 

tara de acest fel. Tot dl primar Victor Dragusin informeaza ca sistemul informatic integrat pentru 

managementul activitatilor din Primaria municipiului Aleaxandria este un proiect care va fi depus, 

acesta ramanand restant din anul trecut, fiind prins si in bugetul anului trecut dar nu a putut fi realizat in 

anul 2014 din motive obiective si s-au preluat sumele neutilizate in anul 2014 si obiectivul in sine 

pentru anul 2015. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in spatele proiectului va fi o 

selectie, suma pentru executie  fiind diferita de cea prinsa in buget si neavand voie sa o depaseasca, iar 

sistemul informatic nu va costa opt miliarde de lei vechi, ci undeva in jurul sumei de 200-300 milioane 

lei vechi si nu din banii proprii in contextul in care acest proiect va fi considerat eligibil de Autoritatea 

de Management de la Ministerul Comunicatiilor si Informatica, urmand a se cheltuii sumele din fonduri 

europene. Tot dl primar Victor Dragusin informeaza ca pentru restul pozitiilor prinse in proiectul de 

fata, cele care sunt de proiectare nu au nimic in spate, urmand sa fie sustinute procedurile de selectie si 

intocmire a studiilor de fezabilitate si al proiectelor tehnice, iar pozitiile care sunt de executie au in 

spate proiectele tehnice, studii de fezabilitate, documentatiile si expertize unde e cazul. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si 

Stancu Iuliana). 

 

             

   x 

    x                 x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al municipiului Alexandria pe  anul 

2014, 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 13 voturi „pentru” si 
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6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru 

Dan, Oprea Eduard Laurentiu si d-na Stancu Iuliana).  

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 

modificarea si completarea HCL nr. 370/22.12.2014 privind aprobarea dizolvarii S.C. ALEXSAL 

PREST S.A. Alexandria, 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 

13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu 

Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

                                                                                  x 

x  x 

 

 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, prezinta petitiile adresate Consiliului 

local: 

-Raspunsul nr 15/08.01.2015 al S.C. APA SERV S.A. privind adresa nr. 7798 a Liceului 

Pedagogic  „Mircea Scarlat” Alexandria. 

Consiliul local ia act de acest punct de vedere. 

-Cererea de conceiu a d-lui Banu Daniel, angajat al Consiliului local. 

 Consiliul local ia act de aceasta cerere. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                                   Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

                   Nr. 773 din 09.01.2015 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 

din 08.01.2015 

 

 

 

 Subsemnatii,   Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 09.01.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  08.01.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                                               INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


