JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 12 aprilie 2019, 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 16 (sasesprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul
local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, Epure Haralambie, Nadrag Gigi
Gabriel, Titirisca Florin Nicusor si Modrigala Constanta Claudia.
D-na. presedinte de sedinta dna Cobarlie Silvia 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 d-na. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul
si secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, au fost invitati si se
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
D-na presedinte de sedinta, dna Cobarlie Silvia intreaba daca sunt obiectiuni la procesulverbal al sedintei din 29 martie 2019, si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta il supune la vot
si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na. presedinte de sedinta, d-na Cobarlie Silvia , da cuvantul d-lui. Primar
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 827 din 09 aprilie 2019 si prin adresa nr. 7785 din
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri
aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Spitalul Judetean de
Urgenta Alexandria;
-Petitii si interpelari.
Dl. primar solicita introducera pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la desfasurarea actiunii „VINE IEPURASUL”, in
Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.
05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret
care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la desfasurarea adunarilor publice in perioada principalelor
manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret prevazute in HCL nr. 05/30.01.2019 sau lucrari
edilitare.
Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune la
vot ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria,dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d –na
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi.
x
x
x
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In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea
in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, in municipiul Alexandria,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de
voturi.
x
x
x
De asemenea, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
desfasurarea actiunii „VINE IEPURASUL”, in Municipiul 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 12 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri
Grigore Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu si Dumitrascu Catalin Alexandru).
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 Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor
manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul
2019, 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 12 voturi „pentru”
si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Grigore Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu si Dumitrascu
Catalin Alexandru).
x
x
x
De asemenea, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
desfasurarea adunarilor publice in perioada principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de
tineret prevazute in HCL nr. 05/30.01.2019 sau lucrari edilitare, 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 12 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii
consilieri Grigore Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu si Dumitrascu Catalin Alexandru).
x
x

x

D-na presedinte de sedinta spune ca in sala se afla dl senator Eugen Pirvulescu care doreste sa
ia cuvantul.
Dl senator Eugen Pirvulescu spune ca in cadrul Consiliului local al muncipiului Alexandria se
incalca Constitutia Romaniei, la ultimul proiect de pe ordinea de zi incalcandu-se drepturi
fundamentale ale romanilor. Dl senator aduce la cunostinta ca pe data de 04.04.2019 a facut o cerere
catre Primaria municipiului Alexandria in vederea desfasurarii unei adunari publice in data de
20.04.2019 si nu a primit nici un raspuns pana la aceasta data din partea Comisiei de avizare a
adunarilor publice. De asemenea dl senator spune ca astazi Consiliul local al municipiului Alexandria
incalca art. 30 din Constitutia Roamaniei si se interzic manifestarile publice. Dl senator spune ca prin
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proiectele aprobate astazi s-a gasit un tertip pentru a fugi de opozitie si de oamenii care doresc sa
desfasoare o manifestare publica. Tot dl senator spune ca in acest moment, in al noua-lea ceas se
putea demonstra ca exista democratie in Alexandria, in ciuda a tot ceea ce se spune in mass-media.
De asemenea dl senator spune ca nu intelege de ce s-au luat aceste decizii si se fuge de opozitie. Tot
dl senator spune ca se va derapa de acum incolo si tot ce se va intampla de acum incolo nu este
raspunderea dansului sau a Partidului National Liberal. Dl senator informeaza ca a depus o noua
cererea astazi, in vederea desfasurarii unei adunari publice, dar este clar ca in urma hotararilor
adoptate in aceasta sedinta nu va fi acordat dreptul pentru a se manifesta public, dar a depus si o alta
cerere pentru un mars pentru data de 20.04.2019, dorindu-se a se exprima punctul de vedere politic.
Tot dl senator Eugen Pirvulescu spune ca nu va raspunde de acum incolo pentru ce se va intampla
daca lucrurile vor degenera, crezand pana in acest moment intr-o colaborare onesta cu
municipalitatea, dar roata este rotunda si peste altii ani li se va raspunde cu aceeasi moneda, poate
chiar mai grav. Tot dl senator spune ca nu intelege aceasta pozitie a municipalitatii, considerand ca sa incalcat orice norma de democratie si de bun-simt, precizand ca vor avea un mars pe 20.04.2019 si
se va incerca sa fie cat se poate de organizat. Dl senator spune ca este un om civilizat, care respecta
legea si spune ca nu doreste decat sa se gaseasca o rezolvare pentru aceasta situatie.
Dl primar Victor Dragusin spune ca va acorda un raspuns administrativ si unul politic. Dl
priar spune ca dl senator a spus cuvinte mari cu privire la incalcarea Constitutiei Romaniei si a
drepturilor omului si il roaga pe dl senator sa se mai gandeasca cand face afirmatii cu o asemenea
incarcatura. Dl primar Victor Dragusin informeaza ca nu doar Partidul National Liberal a depus o
solicitare pentru adunare publica, mai sunt inca doua partide, respectiv Partidul Social Democrat si
Partidul Miscarea Populara. De asemenea, dl primar spune ca se suprapun sarbatorile pascale cu
alegerile europarlamentare, iar lucrarile prevazute pe platoul de la finantele publice sunt de mai mult
timp in plan. Tot dl primar precizeaza ca actiunea „VINE IEPURASUL” este o actiune pe care
municipalitatea o organizeaza de mai multi ani. Tot dl primar spune ca in ceea ce priveste raspunsul
la solicitarile pentru adunari publice va fi acelasi pentru fiecare partid. Dl primar spune ca nu se
incalca nici un drept prin hotararile aprobate. De asemenea dl primar spune ca platoul din fata casei
de cultura ar fi fost neincapator pentru 7000 de oameni cati s-au anuntat in solicitarea d-lui senator,
estimand capacitatea maxima a platoului pentru 3000 de oameni. Tot dl primar precizeaza ca nu s-a
refuzat niciodata o solicitare de adunare publica de tip mitting. Dl primar Victor Dragusin spune ca un
mitting de o asemenea anvergura ar presupune totodata mult efort in ceea ce priveste curatenia,
dezinsectia zonei si a spatiilor verzi, deoarece la un numar asa mare de oameni cu siguranta s-ar fi
intrat si in parcuri si spatiile verzi, apoi remontarea aranjamentului de pe platou, considerand ca in
zilele de sarbatoare, cand toata lumea este preocupata de pregatirile aferente acestora, sa se inceapa
lucrari de reamenajare a spatiilor verzi. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca dl senator
Eugen Pirvulescu a afirmat ca nu va fi raspunzator de eventuale abateri de la conduita civica sau in
situatia va degenera, iar acest lucru nu ar trebuii sa sperie deoarece organele statului cu siguranta vor
interveni si fiecare va raspunde pentru ceea ce va face. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca cerut
Partidului National Liberal sa respecte legea in ceea ce priveste amplasarea de bannere electorale si
au facut-o dupa ce au fost somati ca vor fi date jos.
Dl senator Eugen Pirvulescu spune ca nu a primit raspuns la posibilitatea puneri la dispozitie a
unei alte locatii in vederea desfasurarii adunarii publice.
Dl primar Victor Dragusin spune ca asta nu stabiliste dansul, ci se stabileste in cadrul
Comisiei de avizare a adunarilor publice, formata din primar, secretar, doi reprezentanti ai Politiei
Municipale si un reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean. Dl primar informeaza ca in
Legea nr. 60/1991 privind adunarile pulice se precizeaza ca nu se acorda avizul pentru desfasurarea
unei adunari publice daca sunt doua solicitari pentru aceeasi data si acelasi loc, sau daca se desfasoara
lucrari edilitare.
Dl senator Eugen Pirvulescu spune ca daca ar fi primit un raspuns din partea Comisiei de
avizare a adunarilor publice nu venea in cadrul Consiliul local. Dl senator spune ca se doreste
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organizarea acelui mitting, motiv pentru care a depus o noua solicitare. Dl senator spune ca doreste sa
se gaseasca o solutie cu privire la situatia de fata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie sa se gaseasca o solutie in cadrul Comisiei si
impreuna cu reprezentanti ai partidelor politice.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. presedinte de sedinta
multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Cobarlie Silvia

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 8313 din 15.04.2019

VIZAT,
SECRETAR
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 12.02.2019

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat azi, 15.04.2019, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 12.02.2019, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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sedinta

