JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 14 septembrie 2015, orele 17,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, dl
consilier Streinu Marius fiind absent.
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 19
august 2015, 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.
Deasemenea dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei
din 30 august 2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si
nefiind, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca
Florin Nicusor si Neacsu Alexandru).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1780 din 10 septembrie 2015 si prin adresa nr. 24482 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi;
-Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Nationala de investitii „CNI” S. A., a amplasamentului situat in
str. Alexandru Ghica, nr. 119 – Stadion Municipal si asigurarea conditiilor in vederea executarii
obiectivului de investitii „Complex Sportiv Stadion Municipal din municipiul Alexandria, judetul
Teleorman”;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, a terenului cu destinatia „Parc Industrial”;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2015;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii al Serviciului public de interes
local Administratia Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea efectuarii unui sondaj de opinie privind problemele
municipiului Alexandria;
-Petitii si interpelari.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune, dupa cum s-a mentionat si in procesul verbal al
sedintei din 19 august 2015, ca a cerut cele 532 de pagini din raportul Curtii de Conturi si doreste un
punct de vedere deoarece nu i-a fost pus la dispozitie, iar in sedinta din 19 august i s-a spus ca se afla in
sala si i se va pune la dispozitie, dar dupa sedinta nu i-a fost pus la dispozitie sub nici o forma. Dl
consilier Titirisca Florin Nicusor solicita din nou sa ii fie puse la dispozitie cele 532 de pagini din
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raportul Curtii de Conturi, mentionand ca aceasta este o obligatie conform Regulamentului Consiliului
local.
Dl presedinte de sedinta spune ca a mentionat in sedinta respectiva, ca si in acest moment, ca i
se vor pune la dispozitie toate anexele raportului Curtii de Conturi in Sala Rosie a Primariei
municipiuli Alexandria pentru a fi studiate.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca nu poate sa le primeasca in format electronic
sau format scris.
Dl presedinte de sedinta spune ca i se vor pune la dispozitie toate anexele raportului Curtii de
Conturi si procesul-verbal in Sala Rosie a Primariei municipiuli Alexandria pentru a fi studiate.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin
Compania Nationala de investitii „CNI” S. A., a amplasamentului situat in str. Alexandru Ghica, nr.
119 – Stadion Municipal si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii
„Complex Sportiv Stadion Municipal din municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este o investitie foarte mare si daca se va finaliza
va fi si o investitie benefica. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a discutat si in
sedinta pe comisii si a observat ca in proiect scrie „se aproba demolarea constructiilor aflate pe
amplasament” si intreaba ce se va intampla cu aceasta investitie daca dupa cateva luni se va sista,
precizand ca au fost facute investitii pentru pista de atletism si sala de culturism.
Dl presedinte de sedinta spune ca vor fi demolate tribunele metalice.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in momentul in care se va semna protocolul va invita pe dnii consilieri, mentionand ca ii este greu sa creada ca in momentul in care se va demara o investitie
aceasta sa fie oprita. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca proiectarea, executia si licitatia
de executie va fi facuta de CNI, iar modelul de stadion este un model tip, omologat si aprobat. Tot dl
primar Victor Dragusin spune ca acest proiect va implica si demolarea multor constructii, precizand ca
nu stie in acest moment daca aceasta va implica demolarea integrala deoarece nu a vazut inca proiectul.
De asemenea dl primar Victor Dragusin precizeaza ca in cazul in care castigatorul licitatie nu va putea
finaliza proiectul, acesta va fi preluat de cel aflat pe pozitia secunda, mentionand ca proiectul odata
inceput se va si finaliza.
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 presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea
din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a terenului cu
destinatia „Parc Industrial”, 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.
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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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca est e o rectificare destul de generoasa si doreste ca
in urmatoarea sedinta a Consiliului local sa ii fie pusa la dispozitie situatia banilor cheltuiti pentru
Zilelele municipiului Alexandria, deoarece s-au primit din sponsorizari doar 72.000 lei. Dl consilier
Titirisca Florin Nicusor spune ca doreste ca in urmatoare sedinta sa ii fie puse la dispozitie situatia cu
toate cheltuielile facute de Zilele municipiului Alexandria si catre cine s-au dus respectivele sume
pentru prestarile de servicii. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in rectificarea
prezentata este trecuta suma de doua miliarde sapte sute pentru amenajare peisagistica, cinci sute de
milioane pentru documentatie tehnica pentru amenajare peisagistica in zona digului vedea, doua sute de
milioane pentru o masina de tuns gazonul si de asemenea dl consilier precizeaza ca trotuarele din
municipiu sunt prost facute, iar la dansul la bloc nu a fost reabilitat cu toate ca a fost prins in proiect la
inceputul anului.
Dl primar Victor Dragusin spune ca acum este pentru prima data cand in programul de reparatii
a fost prinsa portiunea de pe str. HCC intre str. Dunarii si str. Libertatii si aceaste reparatii vor fi
finalizate pana la sfarsitul anului. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste
SF-urile sunt trecute sume care nu trebuiesc cheltuite neaparat, ci sunt prinse valori pentru a puatea fi
scoase pentru selectii de operare, iar daca va proiecta firma Consiliului local cu siguranta va fi o
valoare mai mica. Tot dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca daca nu se fac SF-uri, nu se va
cunoaste o valoare de investitie sau de reparatie, precizand ca SF-urile au o lege si o procedura
speciala.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea
Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan
si Stancu Iuliana).
x
x
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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 statului de functii al Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public
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 unanimitate
de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 aprobarea efectuarii unui sondaj de opinie privind problemele municipiului
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca la inceputul mandatului s-a mai efectuat o
asemenea cercetare sociologica, considedand-o oportuna la momentul respectiv, dar in acest moment,
la final de mandat nu mai poate folosi actualei echipe de conducere. De asemenea dl consilier Popescu
Dumitru Dan precizeaza ca in chestionarul atasat proiectului a remarcat intrebari care trec pe langa
politica chiar daca nu sunt politice.
Dl primar Victor Dragusin spune ca acel chestionar poate fi si imbunatatit.
Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca nu este vorba doar de chestionar, ci si de cheltuirea
banilor din bugetul local pe acest chestionar la sfarsit de mandat.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor nu crede ca va fi o licitatie ci va fi o incredintare directa,
iar chestionarul nu isi are rostul la sfarsit de mandat, ci s-ar putea sa fie un chestionar care sa mascheze
intrebari politice, considerand ca mai bun ar fi fost un bilant cu privire la vechiul chestionar. De
asemenea dl consilier spune ca nu se cunoaste suma de bani care va fi alocata pentru acest chestionar si
intreaba ce fonduri vor fi alocate pentru acest proiect.
Dl primar Victor Dragusin spune ca putea sa faca acest sondaj fara sa consulte Consiliul local,
dar i s-a parut firesc sa fie prezentat si imbunatatit. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca
80% din intrebarile chestionarului prezentat se regasesc si in chestionarul de la inceput de mandat,
considerand ca nu este un lucru rau in a se face acest sondaj, scopul acestuia fiind de a prelua opiniile
cetatenilor si nu de a pregati o strategie de campanie. Tot dl primar Victor Dragusin facand referire la
sumele de bani, spune ca vor fi oferte de la firme cunoscute si nu firme de cartier si precizeaza ca acest
sondaj nu va fi unul politic.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea
Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu
si Stancu Iuliana), dl consilier Abalaru Ion fiind absent din sala.
x
x

x

In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, prezinta petitiile adresate Consiliului
local:
- Adresa nr. 4841/19.08.2015 a Administratiei Domeniului Public, prin care solicita lamuriri cu
privire la gratuitatea cluburilor sportive in bazele sportive.
Dl presedinte de sedinta spune ca CSS foloseste gratuit sala de sport din baza sportiva Peco in
proportie de 90% din programul de functionare a acesteia si de asemenea mai au acces liber si
Viitorul003 la fotbal-tenis si Clubul Sportiv de Handbal.
Dl primar Victor Dragusin spune ca prin contractele de asociere, contestate de catre Camera de
Conturi, nu a fost stipulat „accesul gratuit”, iar ADP-ul intreaba daca cluburile respective beneficiaza
de grauitate in folosirea bazei sportive si este important sa se stabileasca daca cluburile sportive pentru
care exista asociere se permite si accesul gratuit in baza sportiva.
Dl consilier Neacsu Ionut propune ca pentru contractele de asociere sa se faca un act aditional
prin care cluburilor respective sa le fie pusa la dispozitie gratuita baza sportiva.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune sa se astepte decizia Curtii de Conturi, in urma
contestatiei formulate.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca indeferent de decizia Curtii de Conturi, in contractele de
asociere nu a fost stipulata gratuitatea cluburilor pentru bazele sportive si trebuie initiat un proiect de
hotarare in acest sens.
Dl presedinte de sedinta spune ca trebuie initiat un proiect de hotarare in acest sens si poate
pana la urmatoarea sedinta se va primi si un raspuns din partea Curtii de Conturi.
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Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este de acord cu dl presedinte de sedinta.
Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca dupa finalizarea copertinelor din spatele blocului 704
nu a mai fost lasat nici un loc de parcare si poate sunt persoane care nu dorsesc sa inchirieze o
copertina, considerand ca astfel se forteaza mana locatarilor sa inchirieze copertine.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este suficient loc pentru locuri de parcare. De asemenea dl
primar Victor Dragusin precizeaza ca acele lucrari au fost efectuate de catre ASCE si nu de catre TEL
DRUM. Tot dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca la demararea lucrarilor, cand dansul a fost in
teren, majoritatea locatarilor au dorit construirea copertinelor.
Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca acele copertine sunt de dimensiuni diferite, unele mai
mari, altele mai mici.
Dl director Jusca Mihai, director al ASCE, spune ca sunt locuri de parcare libere pe strada
Bucuresti si in spatele blocului respectiv.
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,
Consilier,
Florea Voicila

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 25239 din 17.09.2015

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 14.09.2015

Subsemnatii,

Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului

Alexandria, am procedat astazi, 17.09.2015, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 14.09.2015, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Berechet Doina

Plosceanu Cristian
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