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 Incheiat astazi, 17 decembrie 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 19 (nouasprezece) consilieri, din 
totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti motivat 2 
consilieri (d-nii. Badulescu Adrian si Nastase Stefan).  
 Ca urmare, dl. consilier Voicila Florea – 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. Victor 
Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se gasesc in sala, d-na. Haritina 
Gafencu – director Directia buget, finante, taxe si impozite, d-na. Rodica Baicu – 
sef serviciu, d-na. Stefan Postumia – director Directia administratie publica locala, 
dl. Antonius Tudorica – director Directia Management, dl. arhitect sef Mihail 
Mitroi – director Directia administrare, valorificare patrimoniu, dl. Boboc Valentin-
Gabriel – director al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, dl. Gogoi Aurel – 
inginer sef S.C. TERMA SERV S.R.L. 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. 
 Inainte de prezentarea ordinei de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca 
sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 08.12.2008 si nefiind, in 
conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, 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. 2797 din 10 decembrie 2008 si prin 
adresa nr. 24193 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 constituirea fondului de premiere in limita a 
5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 si a criteriilor si cerintelor de 
utilizare a acestui fond in luna decembrie 2008; 



 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati pentru 
contribuabilii persoane fizice in anul fiscal 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
Sos. Turnu Magurele nr. 12 bis; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Dunarii, bloc L29, sc. C, parter; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Bucuresti nr. 75, bloc 711B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in Soseaua Turnu Magurele nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui 
spatiu comercial situat in Piata Unirii – hala parter – apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Libertatii, zona 
Intim, pentru realizare scara acces, etaj 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de tarife pentru inchiriere 
copertine; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD – locuinta P+1, strada Av. 
Al. Colfescu, nr. 47; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  Liceului A.I.Cuza 
Alexandria a cladirii Atelier Scolar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui numar de 3 
unitati locative din imobilul situat in municipiul Alexandria, strada Al. Ghica, nr. 
121, Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul de 
Jandarmi Judetean Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei din locuinta sociala 
in locuinta convenabila situata in imobilul M9, ap. 29, municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente pentru 
stationare taxi si aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare indicatori tehnico-economici 
SF+PT – Reabilitare Strand Vedea Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a personalului aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de ocupare a functiilor 
publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Serviciul 
public comunitar de evidenta persoanei si al Politiei Comunitare a municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru producerea, 
transportul si distributia energiei termice, in sistem centralizat din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea art. 1 si art. 3 ale 
H.C.L. nr. 108 din 14 septembrie 2007 privind asocierea municipiului Alexandria 
cu comunele Nanov, Poroschia, Tiganesti si Brinceni in vederea asigurarii si 
dezvoltarii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in 
trafic urban si preorasenesc; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de probleme urgente 
care sa fie cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune 
introducerea pe ordinea de zi  si a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

- Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati in vederea 
repartizarii locuintelor sociale in municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare privind cedarea catre d-na. CIOBOTARU COSMINA a 
dreptului de creanta impotriva S.C. SAIFCAR S.A., in faliment, prin lichidator 
judiciar R.L.J. I.P.U.R.L., in valoare totala de 20.496,59 lei; 
 - Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local, in suprafata de 57,60 mp, situat in 
strada Cuza Voda, zona bloc V10 din municipiul Alexandria. 
 Toate proiectele de hotarare au fost prezentate si studiate la sedintele 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea 
de zi prezentata de dl. primar cu completarile respective si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Haritina 
Gafencu 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 Pisica Gheorghe propune ca suma neutilizata in 2008 sa fie 
trecuta in fondul de rulment. 
 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, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la constituirea fondului de 
premiere, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 si a 
criteriilor si cerintelor de utilizare a acestui fond in luna decembrie 2008, 
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. Haritina Gafencu prezinta 
raportul compartimentului de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la 
acordarea de scutiri si facilitati pentru contribuabilii persoane fizice in anul fiscal 
2009, 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 Victor Dragusin spune ca prin Codul Fiscal este permisa 
acordarea acestor facilitati. S-a prevazut anul acesta ca familiile de pensionari cu 
venitul sub 600 lei/gospodarie sa beneficieze de scutire de impozite. Se afla in 
aceasta situatie aproximativ 500 persoane, nu familii, care vor beneficia de scutiri 
in anul fiscal 2009. Toate tipurile de scutiri acordate de Consiliul local insumeaza 1 
miliard lei vechi. 
 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a 
unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele nr. 12 bis, 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 atat din cererea agentului economic, 
cat si din schita anexata, rezulta ca proiectul de hotarare nu poate fi avizat. 
Solicitarea nu este in concordanta cu raportul de specialitate. In plus se poate 
observa ca s-ar produce blocarea trotuarului. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se obtin 7 voturi „impotriva” 
(domnii Mihailiteanu George, Marzan Niculae, Oana Ovidiu, Toader Dumitru, 
Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Negreanu Florea) si 12 abtineri. 
       x 
      x  x 



 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a 
unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc L29, sc. C, parter, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti nr. 75, bloc 
711B, 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 nu s-a atasat solicitarea agentului 
economic la proiectul de hotarare si intreaba daca este spatiu verde sau nu ? 
 Dl. Mihail Mitroi raspunde ca nu este spatiu verde. Acum exista o baraca, 
dar nu are contract pe teren. 
 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a 
unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Soseaua Turnu Magurele 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. Mihail Mitroi prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial situat in Piata Unirii – hala 
parter – 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 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. Mihail Mitroi 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, situat in strada Libertatii, 
zona Intim, pentru realizare scara acces etaj 1, 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 daca nu se creeaza cumva un 
precedent pentru ceilalti agenti din zona care ar putea veni cu o avalansa de cereri 
in acest sens. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca va raspunde afirmativ la toate 
solicitarile agentilor economici din oras, dar viziunea asupra arhitecturii si plasticii 
orasului o are dl. Mihail Mitroi – arhitectul sef. 
 Dl. Mihail Mitroi spune ca propunerea din cazul de fata se integreaza in 
aspectul zonei si nu incurca circulatia. Amanuntele se vor stabili la eliberarea 
autorizatiei de construire. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan observa ca scara ecraneaza o parte din cladirea 
din spate. 
 Dl. arhitect sef raspunde ca este vorba doar de un colt al cladirii din spate, 
care nu este folosit. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezeve) 
voturi „pentru si 1 abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea de tarife pentru inchiriere 
copertine, 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 in sedinta anterioara s-a precizat ca 
garajele vor disparea in viitor, iar in acest proiect de hotarare se face referire la 
construirea de garaje. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca se face referire la garajele deja 
existente, pentru ca in viitor se vor construi numai copertine. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune sa se precizeze in proiectul de hotarare ca 
este vorba de „aprobarea unor tarife pentru garajele existente si copertine”. 
 Dl. primar Victor Dragusin este de acord cu precizarea si propune 
modificarea in acest sens si art. 1, 2, 3, din proiectul de hotarare. 



 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune la art. 1 „majorarea tarifelor 
pentru garaje si copertine existente”, iar la art. 2 „stabilirea tarifelor pentru 
copertine construite de primarie”. 
 Dl. consilier Mihailiteanu George spune ca tarifele sunt exprimate in lei si se 
face referire la cursul euro, iar tariful de 0,75 lei/luna i se pare ridicol. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot cu amendamentul propus de dl. consilier Voicu Ioan si dl. 
primar Victor Dragusin si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 1 
abtinere (dl. consilier Mihailiteanu George). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la 
aprobarea PUD – locuinta P+1, strada Av. Colfescu nr. 47, 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 este vorba de aprobarea PUD pentru 
constructie care deja exista in momentul de fata si intreaba cum a construit, fara 
documentatie aprobata. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca si-a propus sa aplice legea in municipiul 
Alexandria, in timpul mandatului sau. Constructia s-a ridicat la sfarsitul mandatului 
precedent, iar acum i-a convins sa intre in legalitate. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca trebuia sa se ataseze solicitarea la 
proiectul de hotarare. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca Arhitectul sef ar trebui sa faca o 
inventariere a constructiilor realizate fara autorizatie de construire in municipiul 
Alexandria. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) 
voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. Filip Constantin) si 4 (patru) abtineri (d-nii. 
Jieanu Eugen-Gabriel, Murga Ion-Catalin, Negreanu Florea, Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la darea in administrare Liceului Al. I. 
Cuza Alexandria a cladirii Atelier Scolar, presedintii comisilor de specialitate pe 
domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare 
dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Voicu Ioan intreaba ce destinatie va avea aceasta constructie, 
pentru ca nu mai poate fi folosita ca atelier-scoala, liceul avand acum alt profil. 
 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, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la darea in 
administrare a unui numar de 3 unitati locative din imobilul situat in municipiul 
Alexandria, strada Al. Ghica nr. 121, Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative – Inspectoratul de Jandarmi Teleorman, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului 
de hotarare, dupa care se trece la intrebaro, 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 d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului de resort la 
proiectul de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei din locuinta sociala in 
locuinta convenabila situata in imobilul M9, ap. 29, 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, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea 
unor amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea taxelor aferente pentru 
folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului 
de hotarare dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Tulpan Dumitru spune ca amplasamentul de la pozitia 8 a fost 
gandit pentru a deservi zona autogarii. Pe strada Constantin Brincoveanu exista in 
acea zona si bariera de la calea ferata, de aceea considera ca se complica circulatia 
pe aceasta strada prin aprobarea statiei taxi si propune mutarea acesteia pe strada 
Bucuresti. 
 Dl. consilier Toader Dumitru propune taxa de 50 lei/an in loc de 100 lei/an. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se obtin 2 (doua) voturi „pentru” 
(domnii Marzan Niculae si Toader Dumitru). 
 Supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui. Tulpan Dumitru 
si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 



 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici SF + PT – reabilitare strand Vedea Alexandria, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului 
de hotarare dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Voicu Ioan observa ca exista prevazute multe obiective de 
investitii acolo, dar nu este prevazut si cabinet medical. 
 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. primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a 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 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. primar Victor Dragusin prezinta 
expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea statului de 
functii al 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 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. primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Serviciul public 
comunitar de evidenta a persoanei si al Politiei comunitare a 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Aurel Gogoi prezinta adresa S.C. 
TERMA SERV S.R.L. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la 



aprobarea tarifelor pentru producerea, transportul si distributia energiei termice, in 
sistem centralizat 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 si discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae observa ca se pare ca s-a scapat de WIROM 
GAS, dar constata ca nu au fost informati cu cine urma sa se incheie contractul si, 
in plus, a cerut sa vada contractul si nu i-a fost prezentat. 
 In mandatul trecut a cerut sa vada si Consiliul local situatia contractelor si nu 
i s-a prezentat. Intreaba cine este acum proprietarul conductelor de gaz, deoarece 
crede ca nu mai exista aceeasi obligatie care era fata de WIROM GAS si 
intentioneaza sa vina cu un proiect de hotarare pentru concesionarea terenului pe 
care se afla amplasate conductele. 
 Solicita sa-i fie pus la dispozitie noul contract cu furnizorul de gaz si sa i se 
precizeze cine este proprietar pe tevile prin care circula gazul. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca TERMA SERV a incheiat de aceasta 
data trei contracte cu ROMGAZ, TRANSGAS si WIROM GAS. Spune ca o copie 
de pe contract va ajunge la dl. consilier Marzan. 
 Dl. primar mai spune ca tevile sunt proprietatea WIROM GAS, ca si d-sa. isi 
face calcule daca e avantajos pentru populatie, sa se perceapa taxe pentru utilizarea 
domeniului public, pentru ca taxa va fi introdusa cu siguranta in tarif. 
 Va face insa o analiza economica si impreuna cu Consiliul local va lua o 
decizie. 
 Asigura de faptul ca, prin cresterea tarifelor de producere a energiei termice, 
nu va creste pretul la populatie, datorita unui efort suplimentar din partea 
Consiliului local. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca aceste preturi sunt stabilite de 
A.N.R.S.C. 
 Dl. Aurel Gogoi spune ca fundamentarea pretului o face agentul economic, 
acesta este avizat de A.N.R.S.C. si aprobat de Consiliul local. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca va exista un efort substantial din 
partea Consiliului local pentru subventionarea Gcaloriei. Populatia trebuie sa stie ca 
Gcaloria va fi subventionata, in continuare, de Consiliul local si sumele vor trebui 
prevazute in bugetul anului 2009. 
 Dl. primar Victor Dragusain spune ca in momentul de fata trebuie sa 
aprobam marirea tarifelor, pentru ca altfel TERMA SERV intra in incapacitate de 
plata. Mai spune ca se va merge si pe cresterea tarifelor la populatie pentru ca 
jumatate din populatie beneficiaza de aceste subventii, in timp ce cealalta jumatate 
sufera ca acesti bani nu sunt dirijati catre investitii. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca exista pierderi datorita problemelor tehnice 
ale retelei de transport. Sunt pierderi de peste 20.000 Gcal./an. Considera ca se dau 
subventii mari la energia termica, in loc sa se asigure reparatia instalatiilor. 



 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca au solicitat un audit la TERMA 
SERV pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza. 
 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. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de 
resort la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea art. 1 si art. 3 
ale HCL nr. 108 din 14 septembrie 2007 privind asocierea municipiului Alexandria 
cu comunele Nanov, Poroschia, Tiganesti si Brinceni in vederea asigurarii si 
dezvoltarii Serviciului public de transport urban si preorasenesc, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Tulpan Dumitru propune pe dl. Voicila Florea pentru a face 
parte din C.A. al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Alexandria. 
 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” si 1 abtinere (dl. Voicila Florea). 
       x. 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
listei de prioritati in vederea repartizarii locuintelor sociale in municipiul 
Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare dupa care se trece la intrebari, 
propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu a fost prezentat raportul comisiei 
care a analizat dosarele si a intocmit aceasta lista de prioritati. Spune ca nu va vota 
acest proiect de hotarare pana cand nu se va prezenta raportul. 
 Spune ca a solicitat acest document la comisii si nu i s-a prezentat. 
 Dl. consilier Oana Ovidiu spune ca punctajul s-a stabilit in conformitate cu 
criteriile aprobate in Consiliul local. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca fiecare partid a avut reprezentanti in 
acea comisie si nu ar trebui sa fie suspiciuni. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca acum a vazut raportul si totul este in 
regula. 
 Dl. consilier Filip Constantin felicita comisia, pentru ca pe lista se afla 2 
persoane cu numele PAPALETE si spune ca este bine „sa stai bine cu Papaletii”. 
 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, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la cedarea catre d-na. 
CIOBOTARU COSMINA a dreptului de creanta impotriva S.C. SAIFCAR S.A., in 
familent, prin lichidator juridicia RLJIPURL, in valoare totala de 20.496,59 lei, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare dupa care se trece la discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca ratiunea acestui proiect de hotarare 
este de a recupera debitul respectiv. 
 Dar considera ca ar trebui stipulat in contract termenul de 30 zile in care sa 
se achite obligatia, de la semnarea contractului. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca a avut aceasta initiativa pentru ca nu o 
putea recupera de la lichidator. Spune ca ar fi bine sa se lase termenul de 30 zile de 
la semnarea contractului. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca e de acord cu acest termen. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca ar fi bine sa se incerce recuperarea 
debitelor si pentru APA-CANAL, iar dl. primar spune ca discuta acest aspect cu d-
na. CIOBOTARU COSMINA. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot cu amendamentul „in termen de 30 zile de la semnarea 
contractului”, si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local, in suprafata de 57,60 mp., situat 
in strada Cuza Voda, zona bloc V10 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 ultimul punct de pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta 
petitiile adresate Consiliului local: 
 - tabelul nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii 
personali ai acestora care pot beneficia de transport gratuit urban de persoane in 
luna ianuarie 2009, in conformitate cu prevederile HCL nr. 178/2005 si se aproba 
in unanimitate de voturi; 
 - referatul nr. 9579/2008 al Serviciului public A.A.S.P.S. Alexandria si 
ancheta sociala privind pe Bucur Daniel din Alexandria, strada 1 Decembrie nr. 
100 prin care solicita aprobarea inscrierii la Universitatea BIOTERA, Filiala 
Alexandria pe unul din locurile gratuite si se aproba in unanimitate de voturi; 



 - adresa nr. 15443/2008 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman prin 
care solicita avizul consultativ prevazut de O.M.Ed.C. nr. 3142/2006, pentru 
numirea in functia de director a cadrelor didactice declarate „reusit” la concursurile 
desfasurate pentru ocuparea functiilor de director la unele unitati de invatamant din 
municipiul Alexandria si se aproba in unanimitate de voturi; 
 - adresa FN/2008 a Clubului Sportiv ABC – JUDO Alexandria prin care 
solicita atribuirea din bugetul anului 2009 a 15.000 lei necesara pentru realizarea 
obiectivelor propuse si se stabileste ca se va avea grija la intocmirea bugetului local 
pentru anul 2009; 
 - referatul nr. 9656/2008 al A.A.S.P.S. Alexandria si anchetele sociale pentru 
acordarea de ajutoare de urgenta in suma de 1000 lei pentru Lacatus Vasile, Cancea 
Roxana, Ion Mirela, Ciocan Mioara, Enache Rada si Radu Constantin si se aproba 
in unanimitate de voturi; 
 - cererea numitului Andrei Sebastian-Bogdan prin care solicita o bursa de 
studii fiind student anul I la Facultatea de Teologie ortodoxa Pitesti, si pentru ca nu 
se pot acorda burse de studii din bugetul local, dl. Voicila Florea propune un ajutor 
de urgenta de 1000 lei si se aproba in unanimitate de voturi; 
 - cererea nr. 24538/2008 a numitei Popa Gabi prin care arata ca un perete al 
apartamentului care este comun cu al cosului de fum al PT 4 este afectat de acesta 
si dl. primar propune transmiterea acestei petitii la S.C. TERMA SERV pentru 
solutionare competenta. 
 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. 
 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR, 
                       Consilier,           
                   Florea Voicila                                                           Jr. Iulian Purcaru 
 
 


