
   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
       CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 

 Incheiat astazi, 14 mai 2008, orele 16,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care are loc in sala  de consiliu a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti motivat 1 consilier (d-na. Stancu Iuliana) si 3 (trei) consilieri demisionati (d-nii 
Toader Dumitru, Satalan Lucretiu, Marzan Niculae). 
 Ca urmare, dl. consilier Florea Voicila – presedintele de sedinta 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 deschise lucrarile sedintei. 
 De asemenea, dl. presedinte de sedinta  informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, 
primarul si secretarul municipiului Alexandria, dl. Constantin Slabescu si dl. Iulian Purcaru, ca au 
fost invitati si se gasesc in sala, viceprimarul municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin, d-na. 
Paula Catana – director Directia economica, dl. Mihai Mitroi – Arhitect sef persoane care au 
tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, reprezentanti mass-media, dl. Lungu Marian – consilier 
juridic Primaria Alexandria, d-na. Doina Berechet si dl. Samuel Bacarna, din partea Secretariatului 
tehnic. 

In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Constantin Slabescu, cel 
care, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dispozitia nr. 949 din 07 
mai 2008 si prin adresa nr. 8588 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea organigramei, a statului de functii si a 
numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria. 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie 
cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Constantin Slabescu propune introducerea pe ordinea de zi a 
urmatorului proiect de hotarare:  

- cu privire la modificarea H.C.L. nr. 3 din 31 ianuarie 2007 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Alexandria; 

Dl. consilier Filip Constantin propune introducerea pe ordinea de zi a solicitarii S.C. ALCIS 
S.R.L. Alexandria, iar dl. primar spune ca se va discuta la petitii si interpelari. 

Toate proiectele propuse a fi introduse pe ordinea de zi au fost prezentate si dezbatute la 
sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 12 si 13 mai 2008. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu 
modificarile propuse de dl. primar Constantin Slabescu si dl. consilier Filip Constantin si se obtin 17 
(saptesprezece) voturi „pentru”. 

Inainte de intrarea in ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la 
procesul verbal al sedintei precedente, care a fost prezentat si studiat la sedintele comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate din 12 si 13 mai 2008 si nefiind, in conformitate cu prevederile 
art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, supune la vot procesul verbal al sedintei precedente si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Paula Catana prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului 
local al municipiului Alexandria pe anul 2008, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 



activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Filip Constantin intreaba de unde vin banii respectivi, iar d-na. Paula Catana 
raspunde ca din rezerva Guvernului, suma publicata in Monitorul Oficial, special pentru Alexandria. 
 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. primar Constantin Slabescu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire  aprobarea organigramei, 
statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Alexandria,  presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2007 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Alexandria, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, 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 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta Nota de Rectificare a HCL nr. 37/19.02.2008 
privind darea in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, catre Universitatea „Valahia” Targoviste a 
unor terenuri si spatii (Garnizoana Alexandria – Cazarma 902) apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, o supune la vot si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi 
„pentru” si 1 (una) abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
 La urmatorul punct pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate 
Consiliului local. 
 - Demisia nr. 7772/2008 din Consiliul local al municipiului Alexandria a domnului consilier 
Marzan Niculae. 
 - Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iunie 2008, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 3916/2008 al A.A.C.P.S.  Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
doamnei Folea Florica, domiciliata in municipiul Alexandria, strada Dunarii, bl. I13, sc. D, ap. 104. 
 Dl. presedinte de sedinta spune ca solicitarea ajutorului de urgenta pentru reparatie acoperis 
la o locuinta proprietate personala nu se incadreaza in prevederile legale. Propune sa revina cu 
solicitarea ajutorului pentru problemele de sanatate pe care le are. 
 - Referatul A.A.C.P.S. Alexandria nr. 3987/2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta 
domnului Comanescu Augustin-Marius, domiciliat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, bl. 404, 
sc. A, ap. 11. 
 Dl. presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 500 lei, supune la vot aceasta 
propunere si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 1 (una) abtinere (dl. consilier Marin 
Stelian-Gigi). 
 - Referatul nr. 3917/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
d-nei. Pescaru Ileana, domiciliata in municipiul Alexandria, strada Dunarii, bl. 591, sc. A, et. IV, ap. 
18. 



 Dl. presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 500 lei, supune la vot aceasta 
propunere si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 3872/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
d-nei. Lache Silvia din municipiul Alexandria, strada Dunarii, bl. 100G, sc. A, ap. 4. 
 Dl. presedinte de sedinta propune suma de 500 lei, o supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 3871/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
d-lui. Ciulei Eugeniu din municipiul Alexandria, strada Mihaita Filipescu nr. 43. 
 Dl. presedinte de sedinta propune numa de 1000 lei cu conditia prezentarii facturii pentru 
bransarea la energia electrica, supune la vot propunerea si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi 
„pentru” si 1 (una) abtinere (dl. consilier Marin Stelian-Gigi). 
 - Referatul nr. 3873/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
d-nei. Anghel Ioana din Alexandria, strada Dunarii, bl. 811, sc. A, ap. 9. 
 Dl. presedinte de sedinta propune suma de 500 lei, o supune la vot si se aproba cu 16 
(sasesprezece) voturi „pentru” si 1 (una) abtinere (dl. consilier Marin Stelian-Gigi). 
 - Referatul nr. 3659/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
d-nei. Niculae Aurelia, din municipiul Alexandria, strada 1 Mai, bl. B7, sc. A, ap. 11. 
 Dl. presedinte de sedinta propune suma de 500 lei, o supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 3658/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
d-lui. Sfeatcu Mihaita din municipiul Alexandria, strada 1 Mai, bl. B8, sc. B, ap. 23. 
 Dl. presedinte de sedinta propune suma de 500 lei, o supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 3918/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
d-lui. Iosif Mihail, domiciliat in Alexandria, strada Bucuresti, nr. 96-98, bl. D1, ap. 11. 
 Dl. presedinte de sedinta propune suma de 1000 lei, supune la vot aceasta propunere si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 45/2008 a S.C. DIOGENE S.R.L. comuna Joita, judetul Giurgiu prin care 
solicita decalarea perioadei de incepere a lucrarilor la obiectivul Gradina de vara Vinema Patria, 
avand in vedere prevederile contractului de concesiune nr. 11989/2006. 
 Consiliul local ia act de solicitare urmand ca executivul sa analizeze posibilitatea acordarii 
decalarii solicitate. 
 - Adresa nr. 2418/2008 a Grupului Scolar Tehnic Alexandria, prin care solicita acordul 
Consiliului local al municipiului Alexandria referitor la asocierea cu Asociatia sportiva BEST 
SPORTS 2008 Alexandria in vederea amenajarii unui teren de fotbal acoperit cu suprafata sintetica 
si nocturna. 
 Dl. consilier Filip Constantin intreaba pe dl. secretar Iulian Purcaru ce intelege prin asocierea 
intre un partener privat si o unitate de invatamant public. Propune ca in cazul in care se va realiza 
aceasta asociere sa se precizeze intr-un articol „Nu va impieta niciodata o activitate organizata de 
conducerea scolii”. 
 Dl. secretar raspunde ca desi data adresei este 14.05.2008, si nu a avut timpul necesar pentru 
documentare, raspunde totusi d-lui. consilier Filip Constantin ca Legea 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevede „asocierea cu persoane juridice romane sau straine, 
in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 
public local”, iar Consiliul hotaraste cu cine si pentru ce se asociaza. 
 - Adresa S.C. ALCIS S.R.L. Alexandria prin care solicita aprobarea PUD pentru constructie 
restaurant + spatii de cazare in strada Negru Voda nr. 100. 
 Dl. primar Constantin Slabescu spune ca au fost facute atatea interventii, ca documentatiile 
sunt intocmite, dar nu a fost introdusa pe ordinea de zi a acestei sedinte, din lipsa de timp, (sedinta a 
fost convocata in data de 07 mai 2008) hotararea respectiva urmand sa fie introdusa in urmatoarea 
sedinta a Consiliului local. 



 - Cererea d-nei. Molea Maria adresata d-lui. consilier Filip Constantin care solicita explicatii 
referitor la faptul ca bl. 210 din strada Bucuresti nu este inclus pe lista solicitarilor de expertizare a 
constructiei. 
 Dl. primar Constantin Slabescu raspunde ca expertizarile facute in lista din 2007, s-au propus 
spre aprobare la finantare si solicitarea nu mai poate fi luata in calcul in aceasta etapa. Ramane in 
atentie pentru o etapa urmatoare. 
 - Dl. Dulgheru Nelu, administrator la S.C. ROYAL KN Alexandria, spune ca a depus o 
petitie la Consiliul local pe data de 13.05.2008 si nu este pe agenda Consiliului in aceasta sedinta. 
 Dl. consilier Marin Stelian-Gigi evoca performantele echipei de baschet juniori a Liceului Al. 
I. Cuza, vicepampioana nationala si a echipei de fete care va participa la o competitie nationala, de 
unde va veni, cu  siguranta, cu un premiu. Echipa de baschet trebuie sa participe la faza nationala a 
sportului scolar, dar nu sunt suficienti bani pentru cazarea sportivilor. Solicita sprijin financiar in 
aceasta problema. 
 Dl. presedinte de sedinta propune ca fiecare consilier sa doneze suma de 1 milion lei, 
propunere supusa la vot si aprobata cu unanimitate de voturi. 
 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. 
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                                  Consilier,           
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