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 Incheiat astazi, 17 aprilie 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 16 (sasesprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti motivat 5 (cinci) consilieri (d-nii  Filip Constantin, Tabacitu Stefan, Frasineanu 
Fulvia, Gogoasa Dan-Vania, Stancu Iuliana). 
 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. Gheorghe Pana, dl. 
Ion Rosu – director Directia dezvoltare locala, d-na. Paula Catana – director Directia economica, 
d-na. Marieta Chiseamera – director Directia impozite si taxe locale, dl. Stefan Besliu – director 
adjunct C.T.D.T.D.M. Alexandria, dl. Alexandru Popa  – director A.D.P. Alexandria, dl. Valentin 
Boboc – director S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, persoane care au tangenta cu 
problemele de pe ordinea de zi, reprezentanti mass-media, 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. 759 din 09 
aprilie 2008 si prin adresa nr. 7122 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2007; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, 49 de ani, 
catre Tribunalul Judetean Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei 3 (planul de situatie) la H.C.L. nr. 
137/2007 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor nr. 15; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei 3 (plan de situatie) la H.C.L. nr. 
138/2007 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor, nr. 15 A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 81/2007 privind aprobarea 
declararii ca bunuri (teren si constructii) apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria – ferma Grupului Scolar Agricol, strada Dunarii nr. 2;;  
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri care fac 
parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, cu destinatia panouri 
publicitare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti nr. 94 – 
parter bloc 221; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, cu un teren apartinand unui agent economic 
privat, situat in strada Dunarii, nr. 107 (zona blocurilor I 1 – I 2); 



 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, a unui teren si constructie, situate in strada Gh. Doja nr. 1 (sediu 
A.D.P – Salubritate); 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Al. Ghica, zona 1 C;
  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamenului de organizare si functionare a 
Serviciului public de interes local C.T.D.T.D.M. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul „Modernizare strada Potcoava din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local in AGA si 
respectiv CA ale S.C. APA SERV S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului 
Alexandria”; 
 -Petitii si interpelari. 
 (Au venit domnii consilieri Gogoasa Dan-Vania si Filip Constantin) 

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 
urmatoarelor proiecte de hotarare: 

- cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 
terenuri din municipiul Alexandria; 

- cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare Grup Scolar Agricol si Ferma Grup Scolar Agricol (SAM)”. 
 - cu privire la aprobarea Raportului de gestiune, a Raportului cenzorilor, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2007 la SC APA CANAL S.R.L. Alexandria; 
 - cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 la SC APA 
CANAL S.R.L. Alexandria. 
 - cu privire la modificarea HCL nr. 61/2008 prin care s-a aprobat destinatia unui teren 
situat in Sos. Turnu Magurele, zona Sala sport, ca piata agroalimentara, cu caracter provizoriu; 

Dl. consilier Toader Dumitru propune introducerea proiectului de hotarare cu privire la 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 
Alexandria, pe ordinea de zi, inaintea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Bucuresti nr. 94, parter bloc 221. 

Dl. consilier Marin Stelian-Gigi spune ca la comisii au avut in mape si un proiect de 
hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu FOTBALMAX 
pentru amenajarea bazei sportive la Liceul Cuza. Exista o solicitare a agentului economic de 
inchiriere a bazei sportive, dar acest lucru nu este posibil deoarece trebuie obtinut avizul 
Ministerului Educatiei si nu se va obtine. De aceea propune introducerea pe ordinea de zi a 
proiectului de hotarare de asociere. 

Dl. primar Constantin Slabescu spune ca trebuie clarificate anumite aspecte juridice 
(inchiriere, concesionare), obtinerea de avize, iar la sedinta urmatoare va fi promovat un proiect de 
hotarare in acest sens. 

(A venit d-na. consilier Stancu Iuliana). 
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu este prima oara cand de intampla sa li se prezinte 

un proiect de hotarare la comisii si la sedinta in plen sa nu mai apara. 
Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca la Comisia juridica nu s-a prezentat proiectul 

respectiv. 
Dl. consilier Vrajitoarea Emilian spune ca la comisia de invatamant a fost acest proiect de 

hotarare. 
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 15 si 16 aprilie 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 Toader Dumitru si se obtin 
18 (optsprezece) voturi „pentru”, 1 (unu) vot „impotriva” (domnul consilier Marin Stelian-Gigi). 

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 15 si 16 aprilie 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. 

(A venit d-na. consilier Frasineanu Fulvia). 
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 aprobarea contului 
anual de executie a bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2007, 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Paula Catana prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului 
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. Dl. primar Constantin Slabescu propune introducerea obiectivului de investitii 
„Refacere borduri pe strada  Ion Creanga prin diminuarea cu 3 miliarde la strada 1907. 
 Dl. consilier Florea Voicila propune si procurarea de pompe de apa pentru situatii de 
urgenta si procurarea unei statii de emisie receptie pentru Radio Club. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru”. (Nu este in sala dl. 
consilier Marin Stelian-Gigi). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, 49 de ani, catre 
Tribunalul Judetean Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes 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. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba de ce s-a opus executivul, data trecuta, la acest 
proiect de hotarare si acum il introduce pe ordinea de zi. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca in solicitarea Tribunalului exista si varianta 
concesionarii si din cauza faptului ca s-a opus la darea in folosinta gratuita catre Universitatea 
Valahia a unui teren, trebuie sa fie consecvent si de aceasta data si se va abtine de la vot. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru”, un vot „impotriva” (dl. 
consilier Filip Constantin) si una abtinere (dl. consilier Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 3 (planul de situatie) 
la H.C.L. nr. 137/2007 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor nr. 15, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta  rapoartele pentru avizarea 



proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. (A venit dl. consilier 
Tabacitu Stefan). 
 Dl. consilier Marzan Niculae solicita ca de fiecare data cand se face modificarea unei 
hotarari sa se ataseze la documentatie si hotararea initiala. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si una abtinere (dl. 
consilier Izina Ion). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 3 (plan de situatie) la HCL nr. 138/2007 
privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor, nr. 15 A, 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 20 (douazeci) 
voturi „pentru” si una abtinere (dl. consilier Izina Ion). 
       x 
      x  x 
 Tot dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 81/2007 privind aprobarea declararii ca bunuri (teren si 
constructii) apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria – ferma 
Grupului Scolar Agricol, strada Dunarii, nr. 2, 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor 
terenuri care fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, cu 
destinatia panouri publicitare, 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 Marzan Niculae spune ca acest proiect de hotarare este „bataie de joc”. In 
nenumarate randuri a spus ca panourile publicitare sunt folosite ilegal si solicita sa i se raspunda 
cum au fost folosite aceste terenuri, in ce baza legala. 
 Dl. primar Constantin Slabescu spune ca a demarat o campanie de demolare a panourilor 
nefolosite. 
 Dl. consilier Izina Ion propune demolarea tuturor spatiilor care nu se afla sub contract. 
 Dl. primar Constantin Slabescu spune ca a dispus demolarea tuturor panourilor care nu au 
contract. 
 Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata 
si se obtin 5 (cinci) voturi „pentru”, 3 (trei) voturi „impotriva” si 13 abtineri. 
 Dl. consilier Toader Dumitru intreaba pe dl. primar ce se va intampla cu chioscurile 
„Teleormanul” care nu au contract si se afla pe domeniul public? 
 Spune ca a tot facut aceasta interpelare in multe din sedintele trecute si dl. primar nu i-a 
raspuns nici pana in prezent. In semn de protest fata de modul cum sunt tratati de dl. primar se 
considera demisionat din acest Consiliu local. 
       x 
      x  x 
 In continuare dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 



domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu destinatia panouri publicitare 
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 18 (optsprezece voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. consilier Filip Constantin) si 2 
(doua) abtineri (d-nii. consilieri Marin Stelian-Gigi si Andrei Costica). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu un teren apartinand unui agent 
economic privat situat in strada Dunarii nr. 107 (zona blocurilor I1-I2) 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. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unui teren si constructie, situate in strada Gheorghe Doja nr. 1 
(sediu ADP – Salubritate) 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 
 Tot dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 
terenuri din municipiul 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 cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Al. 
Ghica, zona 1C, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare (cu precizarea ca la comisia economica proiectul a fost 
avizat cu 4 (patru) voturi „pentru” si un vot „impotriva”), dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea 
de zi pentru „a servi” pe cineva care a savarsit sau e pe cale sa savarseasca ceva ilegal. 
 In imediata vecinatate a acestui teren locuieste un salariat al primariei, care a gresit 
semnand un act ilegal. Este vorba despre jurista primariei Florina Linca care locuieste acolo si 
doreste sa-si extinda anexele gospodaresti pe acest teren. Pretul acestei oferte este faptul ca pe 7 
februarie a.c. s-a organizat o licitatie trucata prin care s-au vandut 5 terenuri in zona Sere, licitatie 
care nu a fost anuntata intr-un ziar local, Gazeta de Teleorman cu care Primaria are contract, ci s-a 
anuntat in „Evenimentul zilei”. Dl. consilier spune ca desi a facut parte din comisia de licitatie nu a 
participat la licitatie, ca atunci chiar jurista Florina Linca a sesizat ilegalitatea, iar procesul verbal 
de licitatie era semnat doar de dl. Ion Rosu la 30 zile de la licitatie, iar dupa 48 zile acesta era 



semnat de inca 3 persoane (Oprea Dumitru, Linca Florina si Jantea Nicolae). Deci majoritatea 
comisiei de licitatie a semnat procesul verbal. La data de 7 februarie a.c. spune ca a inaintat 
primarului o adresa prin care solicita anularea licitatiei trucate. O dovada a faptului ca a fost 
trucata este si faptul ca pretul de vanzare al unor terenuri din aceeasi zona la o licitatie anterioara a 
fost de 43 euro/mp. iar aceasta a fost de 8 euro/mp. A intrebat inca odata daca au fost incheiate 
contractele de vanzare-cumparare pe dl. primar si pe dl. Rosu si nu a primit raspunsuri clare de la 
niciunul. 
 Mai spune ca are informatii ca aceste contracte au fost incheiate, dar 
 In situatia in care contractul nu se incheie in 30 zile se pierde suma de inscriere la licitatie. 
 Nemultumit de modul in care este tratat de executiv, dl. consilier Marzan Niculae anunta ca 
isi da demisia din acest moment si va parasi sala. Mai spune ca s-a ajuns in situatia de a se savarsi 
fapte grave, datorita unor factori din Politie si Parchet care nu-si fac datoria, nedand curs 
sesizarilor facute. Anunta ca va sesiza organele competente. 
 Dl. primar Constantin Slabescu spune ca in acest moment contractele nu sunt semnate. Va 
analiza procesul verbal de licitatie si va raspunde despre ce este vorba. 
 Dl. consilier Satalan Lucretiu spune ca este uimit si surprins de ceea ce a spus dl. consilier 
Marzan Niculae si pentru ca are o serie de cereri la dl. primar la care nu i s-a raspuns, nu mai pote 
accepta situatia si demisioneaza din Consiliul local, parasind si sala. 
 Dl. inginer Izina Ion spune ca proiectul de hotarare nu are studiu de oportunitate, iar dl. Ion 
Rosu spune ca are. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca asteapta ca la prima sedinta, dl. primar sa 
lamureasca situatia procesului verbal de licitatie si a contractelor de vanzare-cumparare a 
terenurilor din zona SERE, pentru ca altfel ramane cu convingerea ca se intampla lucruri de o 
gravitate deosebita in aceasta primarie. 
 Dl. consilier Vrajitoarea Emilian spune ca pretul este foarte mic de 134 lei/luna si ca ar 
trebui mai bine analizat. 
 Dl. primar Constantin Slabescu spune ca suprafata este foarte mica de 160 mp., iar la ora 
actuala zona e ocupata cu deseuri, iar dl. consilier Vrajitoarea Emilian spune ca suprafata este de 
515 mp. 
 Dl. primar spune ca pretul a rezultat dintr-un raport de evaluare. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se obtin 4 (patru) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” si 12 
(douasprezece) abtineri. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dau cuvantul d-lui. Stefan Besliu pentru a prezenta 
referatul Serviciului public C.T.D.T.D.M. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire 
la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de interes local 
C.T.D.T.D.M. 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 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. 
consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul „Modernizare strada Potcoava din municipiul 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, domnul Samuel Bacarna prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local in AGA si respectiv CA ale S.C. APA SERV S.A. Alexandria, 
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 Tulpan Dumitru propune pe dl. consilier Tabacitu Stefan in AGA si pe dl. 
Boboc Valentin-Gabriel in CA, iar dl. consilier Vrajitoarea Emilian propune in CA pe dl. consilier 
Gogoasa Dan-Vania. 
 Dl. presedinte de sedinta solicita propuneri pentru comisia de numarare a voturilor si dl. 
consilier Tulpan Dumitru propune pe domnii consilieri Din Nelu si Izina Ion, iar dl. consilier 
Marin Stelian-Gici propune pe dl. consilier Pisica Gheorghe, supune la vot cele trei propuneri si se 
aproba cu unanimitate de voturi. Se trece apoi la redactarea buletinelor de vot si la exercitarea 
votului secret. 
 Rezultatul votului este prezentat de dl. consilier Pisica Gheorghe. 
 - Pentru alegerea reprezentantului in AGA, din 18 (optsprezece) voturi exprimate, 2 (doua) 
au fost anulate, 13 (treisprezece) voturi „DA”   si 3 (trei) voturi „NU” pentru Tabacitu Stefan. 
 - Pentru alegerea reprezentantului in CA, din 18 (optsprezece) voturi exprimate, 5 (cinci) 
au fost nule, 10 (zece) voturi „DA” pentru BOBOC VALENTIN-GABRIEL si 3 (trei) voturi „DA”  
pentru GOGOASA DAN-VANIA. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de 
„Cetatean de onoare” al municipiului Alexandria domnului Mr. (r) Marin Niculae, 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 spune ca daca mai sunt in oras cetateni veterani care merita 
acest titlu, sa li se acorde, sa nu se astepte sa moara pentru a li se acorda. 
 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. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Grup Scolar Agricol (SAM)”, 
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 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si una abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 Tot dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la modificarea HCL 61/2008 prin care s-a aprobat destinatia unui teren situat in 
Sos. Turnu Magurele, zona Sala sport, ca piata agroalimentara, cu caracter provizoriu, 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 17 
(saptesprezece) voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 



 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Mierloiu Liliana prezinta adresa S.C. APA 
CANAL S.R.L. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de 
gestiune, a Raportului Cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 
2007 la S.C. APA CANAL S.R.L. 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 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si una abtinere 
(dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Mierloiu Liliana prezinta adresa S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2008 la S.C. APA CANAL S.R.L. 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 
 -Adresa nr. 5/2008 a Asociatiei „FEMINA 2005” a pensionarilor din Alexandria, judetul 
Teleorman prin care solicita suma de 8500 lei necesara desfasurarii activitatilor din anul 2008. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -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 mai 2008, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot tabelul respectiv si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 -Referatul nr. 3229/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria prin care se propune acordarea unui 
ajutor de urgenta d-lui. SCORPAN IONEL, domiciliat in Alexandria, strada 1 Decembrie nr. 163. 
 Dl. presedinte de sedinta propune acordarea unui ajutor de 60.000 lei in materiale de 
constructie. 
 Dl. consilier Vrajitoarea Emilian spune ca aceste persoane aflate in situatie de criza, ar 
trebui sa fie scutite si de taxele pe care le platesc la Adapostul de la IAICA, ca ar trebui modificat 
acel Regulament. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de acordare a unui ajutor de urgenta de 
60.000 lei in materiale de constructie. 
 -Referatul nr. 3158/2008 al A.AC.P.S. Alexandria prin care se propune acordarea unui 
ajutor de urgenta doamnei POPESCU STELA din municipiul Alexandria, strada 1 Mai, bl. B 12, 
sc. A, ap. 2 in cuantum de 500 lei. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Referatul nr. 3150/10.04.2008 al A.A.C.P.S. Alexandria prin care se propune acordarea 
unui ajutor de urgenta d-nei. CRUDU MARIA, domiciliata in Alexandria, strada Alexandru Ghica 
nr. 81, in cuantum de 1000 lei. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Adresa nr. 190/2008 a Clubului Sportiv Scolar Alexandria, prin care solicita sa li se 
aprobe darea in administrare pentru nevoile C.S.S. a etajului II din internatul scolar aflat in incinta 
Scolii Stefan cel Mare din municipiul Alexandria. Adresa este insotita de referatul Directiei 
dezvoltare locala care precizeaza ca la etajul II mai sunt disponibile  3 camere, celelalte fiind 
ocupate, iar pentru schimbarea destinatiei acestor spatii este nevoie de avizul Inspectoratului 
Scolar si al Consiliului de administratie al Scolii Stefan cel Mare. 
 Consiliul local stabileste ca trebuie sa obtina avizele respective, iar hotararea sa fie luata de 
reprezentantul Consiliului local in CA al scolii Stefan cel Mare, dl. consilier Pisica Gheorghe. 



 -Adresa nr. 3434/2008 a Inspectoratului Scolar Teleorman, prin care solicita avizul 
consultativ al Consiliului local pentru numirea in functia de director a urmatoarelor cadre 
didactice: Dide Stefana – Gradinita de copii nr. 4, Doncuta Gherghina – Gradinita de copii nr. 6, 
Maldaianu Niculina – Gradinita de copii nr. 11. 
 Solicitarea se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Cererea d-lui. Dulgheru Nelu, administrator la S.C. BELLA CENTER S.R.L. Alexandria, 
strada Libertatii nr. 328, bl. 1607, sc. B, ap. 20 parter, solicita sistarea platii chiriei pentru terenul 
inchiriat in strada Dunarii nr. 28, zona Fruleg, deoarece la licitatie, in caietul de sarcini s-a spus ca 
are utilitati, iar in teren s-a constatat ca acestea sunt la distanta mare. Pana la racordarea la utilitati 
solicita scutire de chirie. 
 Consiliul local ia act de solicitare. 
 -Adresa nr. 87/2008 a S.C. ROYAL KN S.R.L. Alexandria, strada Al. Ghica nr. 168 bis. 
Prin care se solicita revizuirea  PUZ Padurea Vedea, care sa fie elaborat si aprobat conform 
normelor legale si cu respectarea dreptului la proprietate garantat de Constitutia Romaniei. 
 Consiliul local ia act de solicitare. 
 -Adresa inregistrata la nr. 7523 a ROMFRA Alexandria, solicita sprijin financiar in 
cuantum de 10.000 lei necesara sustinerii participarii unei echipe de tineri fotbalisti (13-14) din 
Alexandria la turneul de fotbal mondial „Pupilles” din Bretania, Franta in perioada 1-4 mai 2008. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca este de acord in principiu, dar aprobarea Consiliului 
local se va da nominal pe elevi si insotitori. 
 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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