JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 18 septembrie 2018, orele 17,00, in sedinta de indata a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 20 (douazeci) din totalul de 21 (doua zeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absent
d-nul consilier Florea Laurentiu.
Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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
inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Ceciu Alexandru-Razvan,
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.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, dl Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1726 din 18 septembrie 2018 si prin adresa nr. 19838 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 unui numar de 2 amplasamente si asigurarea
conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii:Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de
cultura in municipiul Alexandria, judetul Teleorman ;
-Proiect de hotarare cu privire la insusirea documentatiei tehnice si economice pentru obiectivul de
investitii: ,,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura in municipiul Alexandria, judetul
Teleorman”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor
tehnico economici/ a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare
a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice
ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public - autobuze electrice”, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea
mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific
4.1 -Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat.
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice din
sediul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10 din str. Dunarii nr. 131 la sediul Gradinitei cu Program Normal
nr.5 din strada Libertatii, nr.1 si la sediul Gradinitei cu Program Prelungit nr.6, din str. 1907, nr.45 din
Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice din
sediul cresei “Peco” din str. Libertatii, nr. 5 la sediul cresei “Ion Creanga” din strada Ion Creanga, nr.31 din
Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii anexei la HCL. Nr.284 din 10.10.2017 cu privire
la stabilirea modalitatii de gestiune a transportului public local de calatori, in municipiul Alexandria.

Nefiind 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
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Compania Nationala de Investitii ,,CNI”S.A., a unui numar de 2 amplasamente si asigurarea conditiilor
in vederea executarii obiectivului de investitii:Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de
cultura in municipiul Alexandria, judetul Teleorman dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-l consilier Dumirascu Catalin Alexandru spune ca a existat o hotarare prin care aceasta
predare a mai fost realizata si in anul 2015 printr-o alta hotarare de consilul local care acum se abgroga
si doreste sa stie ce s-a intamplat in ultimii 3 ani cu casa de cultura.
D-l primar spune ca, initial au existat toate aprobarile necesare, cu teren intabulat, si a
considerat ca este suficient.In spatele casei de cultura exista un post Trafo, exploatat de CEZ si care
deserveste si 4 blocuri de pe str. Libertatii.
De asemenea dl primar, Victor Dragusin, spune ca in urma analizei facute de noii proiectanti,
angajati de CNI au aparut modificari care au indicat, ca o masura de siguranta la incendiu, pentru
postul TRAFO din spatele casei de cultura sa se realizeze un bazin subteran de apa, aceasta constituind
garantia de securitate la incendiu.
Cele doua amplasamente reprezinta: teren pentru transformator care urmeaza sa fie mutat mai
spre zona pietonala, respectiv un teren pentru realizarea bazinului de apa.
Aprobat in forma actuala, se transmite la MDRAP si dirijat la CNI intrucat urmeaza sa se
intruneasca un comitet director pentru a intra in procedura de licitatie.
Dl presedinte de sedinta supune proiectul de hotarare 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
insusirea documentatiei tehnice si economice pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare, modernizare,
extindere si dotare Casa de Cultura in municipiul Alexandria, judetul Teleorman”;
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 presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico economici/ a
notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului
de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice
ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public - autobuze electrice”, Axa
prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e - Promovarea unor
strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare
relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta
de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte dedicat
cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, ca lider de parteneriat, 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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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 aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice din sediul Gradinitei cu
Program Prelungit nr. 10 din str. Dunarii nr. 131 la sediul Gradinitei cu Program Normal nr.5 din strada
Libertatii, nr.1 si la sediul Gradinitei cu Program Prelungit nr.6, din str. 1907, nr.45 din 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 unanimitate
de voturi.
Dupa ce consilierii si-au exprimat votul, intrucat in sala sunt si parinti ai copiilor de la
Gradinita 10 cat si de la cresa 5, d-l primar ii invita la discutii.
O mamica intreaba care este cauza mutarii copiilor din gradinita si de ce se impart copiii pe
grupe si doreste sa cunoasca cauza exacta a imbolnavirilor.
D-l primar spune ca propunerea mutarii nu are legatura cu imbolnavirile copiilor, acest lucru se
intampla pentru ca a fost suspendata autorizatia de functionare de catre DSP Teleorman. In aceste
conditii sunt doua posibilitati:
-sa-si asume responsabilitatea ca gradinita sa functioneze aici in continuare si sa riste un
deschiderea unui proces penal;
-sa prezentam priectul de mutare, provizorie, pana la definitivarea lucrarilor de amenajare la
Liceul N. Balcescu. Procedura greoaie de selectie a constructorilor a contribuit la prelungirea
termenelor.
Dl Titirisca intreaba cand a venit cererea de ridicare a autorizatiei.
Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost instiintat de catre conducerea DSP Teleorman despre
masura dispusa iar raportul de audit a sosit astazi.
In sala fiind si d-na director de la DSP Teleorman, Comana Mioara aceasta raspunde la
intrebarile legate de controlul efectuat la gradinita, dupa ce a fost sesizata de catre Spitalul Judetean
Alexandria ca un numar mare de copii au fost consultati si tratati in ambulator, iar ulterior alti copii
care au avut aceleasi simtome au fost spitalizati.
S-au prelevat probe din alimentele consumate, precum si probe de la personalul care deserveste
gradinita, iar rezultatele vor veni si vor fi facute publice in ziua de vineri.
Tot dansa raspunde si la intrebarile parintilor referitoare la controalele epidemiologige spunand
ca acestea se fac dupa un calendar stabilit de Ministerul Sanatatii si au loc in perioada 12 septembrie-12
octombrie. In interventia sa d-na Mioara Comana spune ca la aceasta gradinita sunt foarte multi copii si
face referire si la starea cladirii care apreciaza ca este improprie pentru desfasurarea activitatii
didactice.
D-l Titirisca Florin intreaba cate unitati au aviz sanitar si cate functioneaza pe propria
raspundere. D-na director raspunde ca autorizatiile sanitare se dau in baza declaratiilor pe propria
raspundere pe care si-o asuma directorul scolii si spune ca in Teleorman sunt 46 de unitati neautorizate.
Dna director raspune d-lui Titirisca Florin ca suspendarea de activitate nu inseamna si ridicare
de autorizatie sanitara.
D-l Primar Victor Dragusin spune ca aceasta gradinita nu a fost modernizata fiindca timp de 8
ani a fost intr-un litigiu de retrocedare si abia de 3 ani a revenit la primarie.
Intrucat este clasificata monument istoric au fost necesare de obtinut si avize care au durat mai
bine de 1un an si spune parintilor ca la acesta gradinita copiii nu vor invata 2 ani, deoarece va intra intrun proces de reabilitare. Activitatea se va desfasura la Liceul Agricol incepand cu 01.11.2018.
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In continuare parintii isi exprima parerile personale despre cum ii vor afecta aceasta mutare.
Intervine si d-l Titirisca si spune ca ar trebui sa existe un plan de masuri pentru situatii de urgenta,
pentru situatii neprevazute.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu trebuie sa se inventeze situatii de urgenta ipotetice.
In continuare viceprimarul Augustin Ioan informeaza ca mutarea copiilor de la Gradinita10 se
va face la Gradinita 5, iar copiii de la Gradinita 5 vor fi mutati la Gradinita 6.
Deasemenea, copiii de la cresa se vor muta la Cresa de la Grainita I.Creanga, intrucat nu este
alt spatiu identificat.
Parintii se inscriu la discutii aducand in plan personal problemele cu care se confrunta si anume
cei mai multi invocand problema transportului, altii mergand pana la probleme emotionale pe care le
au copiii fata de Gradinita I.Creanga.
Dl viceprimar Augustin Ioan inainteaza chiar si promisiunea ca daca vor fi mai multi copii va
pune la dispozitie mijloace de transport.
In sala intra si d-na inspector scolar general, d-na Gherghe Valeria.
Dl primar Victor Dragusin spune ca spera ca pana la 1 noiembrie sa se finalize lucrarile la
Liceul Agricol.
Dl primar anunta ca intrucat proictul de hotarare a fost votat, consilieri locali, nu pot reluata
votul.
Dl Titirisca propune ca solutii sa vina si din partea parintilor. Revine aceeasi mamica care
invoca motivele emotionale ale copilului sau fata de Gradinita Germino.
Dl Primar Victor Dragusin spune ca pe perioada verii, din lipsa de muncitori nu s-a lucrat la
Liceul Agricol.
Dl viceprimar Augustin Ioan sune ca la momentul actulal nu sunt locuri si trebuie respectate si
normele D.S.P.
Alti parinti propun sa se igenizeze si sa ramana la Gr.10, dar dl. viceprimar Augustin Ioan
raspunde ca nimeni nu-si asuma o asemenea solutie.
Dl Titirisca o intreaba pe directoarea de la gradinita 10 daca isi asuma desfasurarea activitatii in
acceasi locatie, iar aceasta raspunde ca nu, intrucat la acest moment nu are autorizatie de functionare.
Din discutiile aprinse cu parintii, dl. primar, Victor Dragusin, intelege ca parintii copiilor de la gr.10 nu
vor sa se mute la gr.5 si parintii copiilor de la Cresa Peco nu vor sa se mute la Germino.
S-au iscat polemici intre parinti si autoritati mergandu-se cu acuzele din partea primilor ca in
felul acesta ar trebui inchisa toata tara. Dna director al DSP Teleorman Mioara Comana explica inca o
data modul cum se efectueaza controalele, DSP face controale atunci cand sunt declansate de
Ministerul Sanatatii.
Dna Inspector General, Gherghe Valeria, vine cu o propunere, astfel incat Cresa Peco sa se
mute la Gradinita 6, urmand sa se faca verificari daca exista spatiu suficient conform normelor, in felul
acesta s-ar rezolva problema parintilor de la cresa.
Dl Ceciu Alexandru-Razvan, inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria se adreseaza
parintilor ai caror copii sunt la Gradinita 10, spunandu-le acestora ca hotararea a fost aprobata si ca
aceasta sa nu produca efecte juridice exista doua posibilitati:
1. Sa se adreseze cu un memorandum primariei de nepunere in aplicare a hotararii;
2. Sa se adreseze instantei de contencios administrativ unde sa solicite suspendarea hotararii.
3. Dl Titirisca propune ca la sedinta viitoare sa fie repusa din nou pe ordinea de zi, iar aceasta sa
fie anulata, replica d-lui primar fiind aceea de a o introduce d-l Titirisca, intrucat legea da
dreptul oricui sa initieze proiecte de hotarari.
In continuare se discuta procedurile cum vor fi mutati copiii,(in cauza fiind copiii de gradinita
10) asta dupa ce se vor face verificari pentru ca normele sa fie indeplinite.
Alt parinte solicita ca gradinita 10 sa functioneze la Liceul Noica, dl viceprimar Augustin
sustine ca acolo nu sunt locuri si nici nu ar fi unspatiu adecvat desdasurarii de astel de activitati.. Alt
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parinte doreste ca dupa ce se face igenizare la gr.10 sa se reintoarca. Deasemenea doresc sa li se
asigure transportul. Dl viceprimar Augustin Ioan isi cere scuze ca nu au fost suficienti de rapizi ca la
inceputul lui septembrie sa fie gata spatiul de la Agricol.
Dl primar, Victor Dragusin, reaminteste inca o data pentru parintii ai caror copiii sunt la gr.10 ,
a doua zi sa vina cu un memorandum semnat de majoritatea parintilor prin care sa ceara nepunerea in
aplicare a hotararii aprobate.
Parintilor care au copiii la Cresa nr. 5 sa mearga la gradinita nr. 6 li se cere din acordul prin
vot.
Deoarce parinti copiilor de la gradinita nr.10 nu doresc sa-si asume responsabilitatea reluarii
activitatii didactice la gradinita nr.10 acestia cer sa li se cofirme ca la 1 noiembrie va fi gata la Agricol.
Dl primar, Victor Dragusin, spune ca face tot posibilul ca la 1 noiembrie 2018 lucrarile sa fie
gata.
In concluzie activitatea didactica se va muta de la gradinita nr.10 la gradinita cu nr.5.
De asemenea dl primar spune ca se revine la ordinea de zi.
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 mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice din sediul cresei “Peco” din str.
Libertatii, nr. 5 la sediul cresei “Ion Creanga” din strada Ion Creanga, nr.31 din Municipiul Alexandria,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl.viceprimar Augustin Ioan, conform discutiilor anterioare, propune un amendament la
proiectul de hotarare si anume, mutarea cresei Peco la gradinita nr.6.
Se supune la vot amendamentul si se aproba in unanimitate.
Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui viceprimar,
supune la vot si se aproba cu 19 de voturi(d-nii Dumitrascu Catalin Alexandru si Florea Laurentiu
fiind absenti).
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 aprobarea modificarii anexei la HCL. Nr.284 din 10.10.2017 cu privire la stabilirea
modalitatii de gestiune a transportului public local de calatori, 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 19 de voturi(d-nii Dumitrascu Catalin
Alexandru si Florea Laurentiu fiind absenti).
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,
Petcu Marian Dragos

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr.
din 20.09.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 18.09.2018

Subsemnatel Ene Paulica si Oinaru Gina , salariate la Primaria municipiului Alexandria, am
procedat astazi 20.09.2018, la afisarea procesului verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului
local al municipiului Alexandria din 18.09.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Ene Paulica

Oinaru Gina
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