JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 17 octombrie 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 3 consilieri (d-nii. Negreanu Florea, Mihailiteanu George si Tabacitu Stefan), 1 consilier fiind
demisionat (dl. Tatu Nicolae).
Ca urmare, d-na. consilier Panagoret Ioana – 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, d-na. 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, dl. Mihail Mitroi – arhitect sef al municipiului Alexandria, d-na. Postumia Stefan –
director Directia administratie publica locala, d-na. Florina Linca – director Directia tehnic investitii, dl.
Alexandru Popa – director A.D.P. Alexandria, dl. Aurel Gogoi – inginer sef S.C. TERMA SERV S.R.L.
Alexandria, d-na. Adriana Florea – director A.A.C.P.S. Alexandria, d-na. Haritina Gafencu – director
Directia Buget-Finante, Taxe si Impozite, persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi,
reprezentanti mass-media, dl. Marian Lungu – consilier juridic la Primaria Alexandria, d-na. Doina Berechet
din partea secretariatului tehnic.
In continuare, d-na. 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. 2298 din 10 octombrie 2008 si prin
adresa nr. 18902 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de
consilier local al domnului Tatu Nicolaie;
-Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local;
-Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de
consilier local al domnului Oana Ovidiu;
-Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local;
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2008;
-Proiect de hotarare privind darea in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania – sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din
administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria a sectorului de drum national European DN 6 (E
70) cuprins intre km 85 + 485, al carui traseu traverseaza municipiul Alexandria pe strazile: strada Bucuresti
tronson (intrarea in municipiul Alexandria dinspre Bucuresti – strada Al. Ghica), strada Al. Ghica tronson
(strada Bucuresti – strada Dr. Stanca), strada Dr. Stanca tronson ( strada Al. Ghica – strada Dunarii) si strada
Dunarii tronson (strada Dr. Stanca – iesirea din municipiul Alexandria spre Rosiorii de Vede), in vederea
realizarii activitatilor de interes national de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale
din Romania S.A.;
-Proiect de hotarare privind interzicerea circulatiei pe strada Dunarii, Bucuresti si Libertatii (zona
pietonala) a unor categorii de autovehicule si vehicule, in municipiul Alexandria;
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-Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor
terenuri din municipiul Alexandria, strada Dunarii, zona Han – Pepiniera;
-Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita pe durata executarii invetitiei a unui
teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona
Han – Pepiniera catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii de locuinte, etapa 1 A;
-Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita pe durata executarii invetitiei a unor
terenuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii,
zona Han – Pepiniera catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii de locuinte, etapa 1 B;
-Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 16/18 iulie 2008 privind stabilirea
contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in activitatea asociatiilor de proprietari din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice care sa
indeplineasca functia de administrator de imobile;
-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal la
A.A.C.P.S.;
-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal la
A.D.P.;
-Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe termen limitat – 25 ani, a spatiului
situat la nivelul III al imobilului „Adapost pentru persoane aflate in dificultate” din municipiul Alexandria,
strada Dunarii nr. 280 catre Directia Judeteana Teleorman a Arhivelor Nationale;
-Proiect de hotarare privind stabilirea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, ca facand parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuite in conditiile Legii
10/2001, situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 364.
-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local situat in strada Dunarii, bloc 1601, sc. E, parter;
-Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu apartinand
domeniului public de interes local, situat in Alexandria – Piata Unirii;
-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc 1603, sc. A,
parter;
-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc L5, parter;
-Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii unor amplasamente pentru stationare TAXI si a
taxelor aferente pentru folosirea acestora;
-Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului
Alexandria in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”;
-Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru
dezvoltarea comunitatii locale in municipiul Alexandria – noiembrie – decembrie 2008;
-Proiect de hotarare privind imputernicirea reprezentantului Consiliului local al municipiului
Alexandria in AGA S.C. TERMA SERV Alexandria, in vederea asocierii S.C. TERMA SERV cu S.C. INDOR GRUP COM SA Iasi pentru realizarea obiectivului „Modernizarea sistemului de alimentare cu caldura
de la CT zona si punctele termice aferente, in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare privind modalitatea de plata a energiei termice la apartamentele debransate de la
sistemul centralizat;
-Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului
Alexandria in CA al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria;
-Petitii si interpelari.
D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de probleme urgente care sa fie cuprinse pe
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ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotarare
cu privire la:
- incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Oana
Ovidiu;
- validarea mandatului de consilier local al domnului Grasu Petre-Petrica;
- desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in CA al S.C.
TRANSLOC PREST S.A. Alexandria si introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotarare privind:
- cooperarea Consiliului local al municipiului Alexandria cu Fundatia MISKA, in vederea realizarii
proiectului „Orice copil are dreptul sa fie bine educat”;
- aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „CT racorduri unitati de
invatamant (Gr. Nr. 2, Gr. Nr. 7 si Gr. Nr. 11) din municipiul Alexandria, proiecte de hotarare prezentate si
studiate la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Dl. consilier Marzan Niculae propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) privind „Construire restaurant” in municipiul
Alexandria – Padurea Vedea.
Este de parere ca retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la incetarea de
drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui. Oana Ovidiu, este o
dovada de intelepciune din partea d-lui. primar Victor Dragusin.
Considera ca partidele politice au avut competenta atunci cand si-au desemnat candidatii pentru
functia de consilier local, dar odata ce a fost ales, consilierului local nu poate sa-i mai ia aceasta calitate, mai
ales in situatia in care acesta are o atitudine conforma cu litera si spiritul legii.
Considera ca solicitarea Partidului Conservator de incetare a mandatului domnului consilier Oana
Ovidiu este destul de grava si aduce afront demnitatii si onoarei d-lui. Oana. Atunci cand le-a solicitat
documentele care dovedesc ca dl. Oana Ovidiu nu mai este membru PC, nu au avut ce sa prezinte.
Dl. primar Victor Dragusin cere ingaduinta de a prezenta PUD construire restaurant in zona Padurea
Vedea peste 2 saptamani, deoarece inca nu are rezultatul verificarilor dispuse.
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a solicitat executia bugetara la 30 septembrie 2008 si propune
ca d-na. Gafencu Haritina sa o prezinte, pentru a putea fi adusa si la cunostinta opiniei publice.
D-na. presedinte de sedinta spune ca poate fi prezentata la punctul cu rectificarea bugetului.
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca trebuiesc prezentate si concluziile discutiilor purtate cu
investitorii si deasemenea situatia creditelor bancare la 30 septembrie 2008.
D-na. presedinte de sedinta spune ca propunerea nu face obiectul ordinii de zi.
Nemaifiind si alte propuneri, d-na. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi prezentata de dl.
primar, cu propunerile de modificare facute de dl. primar,si se aproba cu 10 (zece) voturi „pentru” si 7
(sapte) abtineri (d-nii. consilieri Draghici George, Marzan Niculae, Toader Dumitru, Filip Constantin, Jieanu
EUGEN-Gabriel, Nastase Stefan, Badulescu Adrian).
D-na. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui. Marzan Niculae si se obtin 7 (sapte)
voturi „pentru” (d-nii. consilieri Draghici George, Badulescu Adrian, Nastase Stefan, Jieanu Eugen-Gabriel,
Filip Constantin), 1 vot „impotriva” (dl. Voicu Ioan) si 9 (noua) abtineri.
Inainte de intrarea in ordinea de zi, d-na. 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 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 cu modificarile propuse si se aproba
in unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul
compartimentului de resort la proiectul de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui. Tatu Nicolae, presedintii comisiilor de specialitate
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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 fiind prieten cu dl. Tatu Niculaie si cunoscand adevaratele
motive ale demisiei sale, se va abtine la votul acestui proiect de hotarare.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot
in forma prezentata si se aproba cu 11 (unusprezece) voturi „pentru”, 5 (cinci) „Impotriva” (d-nii. Toader
Dumitru, Nastase Stefan, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Badulescu Adrian) si 1 abtinere (dl.
Marzan Niculae).
x
x
x
In continuare, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de
hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui. Tulpan Dumitru, comisiile de
specialitate pe domenii de activitate prezinta raportul pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care dl.
secretar Iulian Purcaru se retrage impreuna cu comisia de validare, careia ii pune la dispozitie dosarul
Biroului electoral de circumscriptie nr. 1 Alexandria, cu documentele care au stat la baza alegerii d-lui.
consilier Tulpan Dumitru, in vederea validarii.
Dl. consilier Pisica Gheorghe, secretarul comisiei de validare prezinta raportul pentru validarea d-lui.
consilier Tulpan Dumitru si se obtin 12 (douasprezece) voturi „pentru” si 5 (cinci) „impotriva” (d-nii.
Toader Dumitru, Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin, Nastase Stefan, Badulescu Adrian).
In continuare, dl. Tulpan Dumitru, cu mana stanga atat pe Constitutie, cat si pe Biblie, da citire
Juramantului prevazut la art. 32, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si il
semneaza.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 rapoaretele
pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca proiectul de hotarare a venit in forma initiala cu propunerea
de rectificare cu suma de 84 miliarde lei, din care se aloca la invatamant 10 miliarde lei pentru salariile
profesorilor, 40 miliarde lei pentru „combustibil si energie”, 1 miliard la „transporturi”.
Se constata o crestere a veniturilor proprii cu 24 miliarde lei, din care 700 milioane reprezinta
cresterea din impozitul pe venit, 4,5 miliarde din impozit pe proprietate.
Intreaba de ce nu se regasesc in proiectul de hotarare si cele 2 miliarde depozitate in banci de S.C.
APA CANAL S.R.L. Alexandria, deoarece a cerut ca acesti bani sa fie repatriati la Consiliul local.
Primaria ar fi trebuit sa rectifice bugetul cu 86 miliarde in loc de 84 cu cat o face acum.
Spune ca suntem aproape de cifra finala si dl. primar nu va putea sa-si indeplineasca obiectivele
propuse.
Mai afirma ca cele 2 miliarde sunt ale cetatenilor, nu ale S.C. APA CANAL si trebuie virati la
Primarie, in conditiile in care aceasta societate este datoare 62 miliarde dividende catre Consiliul local.
Dl. consilier Toader Dumitru isi exprima mahnirea ca lipsesc de la rectificare si aceste 2 miliarde lei.
Insista ca banii sa fie folositi judicios, nu sa stea in depozite bancare.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca a propus in mandatul trecut ca lucrarile care priveau trotuarele
sa nu fie externalizate, ci sa fie executate de A.D.P. Are informatii ca din 32 miliarde cat costa lucrarea,
numai 10-12 miliarde au venit la A.D.P. Intreaba unde se afla restul de bani si cum s-a organizat licitatie,
daca in Consiliul local s-a hotarat neexternalizarea lucrarilor.
Dl. consilier Nastase Stefan intreaba pe dl. primar de ce nu prezinta in amanunt aceasta rectificare de
buget.
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Spune ca a constatat ca in aparatul de specialitate al primarului nu exista persoane care fac analize si
prognoze pe buget. Se poate constata ca toate cele 350 miliarde din credit s-au cheltuit fara niciun fel de
analiza. Au fost distruse, odata cu adoptarea unei noi organigrame, posturi de director economic si de
economisti. Intreaba pe dl. primar ce are cu economistii.
Dl. consilier Nastase Stefan solicita ca dl. primar sa dea explicatii referitoare la cheltuirea banilor
publici si a banilor din credite pentru investitii precum si asupra stadiului executarii lucrarilor.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca cele doua miliarde la care a facut referire dl. consilier Toader
Dumitru nu sunt aruncate pe strazi, ei se vor intoarce la Consiliul local atunci cand procedura va permite
acest lucru. APA CANAL este o societate comerciala, nu este serviciu public.
Referitor la solicitarea d-lui. consilier Nastase Stefan, dl. primar Victor Dragusin spune ca stadiul
creditului va putea fi prezentat in prima sedinta de Consiliu local, daca se doreste acest lucru. Toate
obiectivele de investitii vor fi discutate si analizate de Consiliul local.
Ca primar, considera ca are suficiente persoane in aparatul de specialitate, organigrama actuala este
cea de care are nevoie in exercitarea mandatului sau si precizeaza ca nu are nimic cu economistii.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca indiferent ai cui sunt banii, evidenta lor se tine dupa Legea
Finantelor Publice, conform careia nu exista sursa de finantare pentru societati comerciale constand in bani
publici din dobanzi la depozite in banci. Creditarea APA CANAL este la dispozitia Primariei. Nu este
permis sa se creeze depozite din bani publici.
Precizeaza ca in proiectul de hotarare se cere suplimentarea cu 6 miliarde la capitolul dobanzi pentru
credite, iar acei bani stau la APA CANAL.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca aceasta este logica d-lui. consilier Toader Dumitru, iar daca
convingerea ca sunt nereguli, poate sesiza instantele abilitate. Insista totusi asupra faptului ca APA CANAL
este societate comerciala, nu serviciu public.
Dl. consilier Nastase Stefan intreaba care este dobanda bancara la creditul de 350 miliarde lei, iar dl.
primar raspunde ca este BUBOR la o luna plus o majorare de 0,5 p.p./an.
Dl. consilier Voicu Ioan spune ca toate lucrarile de investitii finantate din credite se executa in baza
unor documentatii si situatii de lucrari si acestea sunt la zi cu ceea ce este in teren. Deasemenea informeaza
ca sunt bani pana la finalizarea obiectivelor.
Dl. consilier Nastase Stefan face observatia ca in 2004, lucrarile de investitii erau efectuate cu 40%
fonduri de la bugetul local, iar in 2008 acestea se efectueaza cu peste 90% bani din credite.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot
in forma prezentata si se aproba cu 12 (douasprezece) voturi „pentru” si 6 (sase) abtineri (d-nii. Badulescu
Adrian, Nastase Stefan, Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin, Toader Dumitru, Marzan Niculae).
x
x
x
In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare
cu privire la darea in administrarea Ministerului Transporturilor pentru Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania, din administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria a sectorului
de Drum National European DN6 (E70) cuprins intre km 85 + 485 si km. 90 + 465, al carui traseu
traverseaza municipiul Alexandria dinspre Bucuresti – strada Alexandru Ghica), strada Alexandru Ghica
tronson (str. Bucuresti – str. Doctor Stanca), strada Doctor Stanca tronson (strada Alexandru Ghica – strada
Dunarii) si strada Dunarii tronson (strada Doctor Stanca – iesirea din municipiul Alexandria spre Rosiorii de
Vede), in vederea realizarii activitatilor de interes national si european de catre Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., 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 a dorit sa obtina fonduri de la Ministerul Transporturilor pentru
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pod si portiunile de strazi mai sus mentionate si a fost nevoie de aceasta hotarare pentru a se aloca fondurile
corespunzatoare investitiei respective.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca investitia nu va fi gata decat in doua mandate ale primarului
Dragusin.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinte 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 la proiectul de hotarare cu privire la interzicerea circulatiei pe strazile Dunarii, Bucuresti (strada
Alexandru Ghica – strada Dunarii) si Libertatii (zona pietonala) a bicicletelor, tricicletelor, mopede, scutere,
ATV-uri, motociclete cu si fara atas, motorete, carute, tractoare si utilaje agricole in intervalul orar 22,0006,00 in 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, d-na. 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 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, d-na. 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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executarii
investitiei, a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in
strada Dunarii, zonaHan-Pepiniera catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii de
locuinte, etapa I-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, d-na.
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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de
hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executarii investitiei, a unui teren,
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona HanPepiniera, catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii de locuinte, etapa I-b, 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, d-na. 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 la proiectul de hotarare
cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 16/18 iulie 1008 privind stabilirea contraventiilor si aplicarea
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sanctiunilor in activitatea asociatiilor de proprietari 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, d-na. 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 la proiectul de hotarare cu privire la constituirea comisiei privind atestarea persoanelor fizice care sa
indeplineasca functia de administrator de imobil, 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, d-na. 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. Adriana Florea prezinta referatul A.A.C.P.S. 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, d-na. 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. Alexandru Popa prezinta referatul A.D.P. Alexandria si
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de
personal la A.D.P. 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 Toader Dumitru spune ca in noua organigrama se regaseste un compartiment pentru
animale abandonate, dar exista un compartiment asemanator pentru animale abandonate si caini comunitari
in cadrul Serviciului sanitar-veterinar.
Informeaza ca a facut parte din comisia care a analizat situatia economica la Serviciul sanitarveterinar, cand a constatat ca seful serviciului nu consuma bani de la Consiliul local si aduce bani acestuia.
Compartimentul respectiv a fost dotat cu tot ce este necesar si i se pare anormal sa fie luat acest
compartiment de la Serviciul sanitar-veterinar si sa fie adus la A.D.P. S-a hotarat atunci ca este un lucru
foarte bun sa functioneze la Serviciul sanitar-veterinar.
S-a constatat de-a lungul timpului ca probleme majore in ceea ce priveste cainii comunitari nu au fost
in municipiul Alexandria, iar serviciul a functionat ireprosabil. De aceea propune ca acest compartiment
pentru animale abandonate sa ramana la Serviciul sanitar-veterinar si sa dispara din organigrama A.D.P.,
care si asa cuprinde un numar prea mare de persoane.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca la infiintarea acestui compartiment la A.D.P. s-a gandit la toate
animalele abandonate, nu numai la cainii comunitari. A gandit impreuna cu Consiliul local, pana acum,
organigrama aparatului de specialitate al primarului, organigrama acestor doua servicii publice A.A.C.P.S. si
A.D.P., urmand ca in viitor sa se analizeze si organigrama S.S.V. Acest compartiment nu va opera la A.D.P.
pana atunci, cand se vor analiza mai multe variante – Serviciul sanitar veterinar sa ramana neschimbat, sau
externalizarea totala a S.S.V., sau strangerea animalelor sa se faca de A.D.P., iar serviciile medicale sa fie
acordate de S.S.V. sau de alt medic, dupa o licitatie.
Spune deasemenea ca s-a prezentat cu un numar mare de personal, dar multe posturi sunt vacante, iar
ocuparea lor se va face atunci cand situatia financiara o va permite. La A.D.P. exista stabilite totusi niste
norme de munca si organigrama s-a facut si in functie de acestea.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel observa ca s-a multiplicat numarul de personal la salubrizare, iar
7

in lista de dotari nu a regasit si tehnologia pe care o vor folosi acestia. In fiecare zi vede un angajat al A.D.P.
cu o matura care arunca praf pe cetateni si pe masini. Propune modernizarea activitatii prin achizitionarea de
aspiratoare care sa elimine praful atat de pe strazi, cat si din oras. A vazut la Bucuresti un astfel de utilaj,
care este condus de o persoana si al carui pret este in jur de 1000 euro.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca la rectificarea de buget se vor prinde bani pentru achizitii utilaje
la A.D.P. si roaga pe dl. Alexandru Popa sa mentioneze in lista de achizitii si aceste aspiratoare. Dl. consilier
Nastase Stefan spune ca in organigrama sunt 114 posturi noi cu care se vor cheltui 16,5 – 20 miliarde lei/an,
suma care ar putea fi cheltuita pentru modernizarea tehnologiei de salubrizare. De aceea sustine propunerea
domnului consilier Jieanu Eugen-Gabriel de cumparare de aspiratoare care vor face munca mai usoara
actualilor angajati.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot
in forma prezentata si se aproba cu 11 (unusprezece) voturi „pentru”, 4 (patru) voturi „impotriva” (domnii
Filip Constantin, Toader Dumitru, Nastase Stefan, Badulescu Adrian) si 3 (trei) abtineri (domnii Jieanu
Eugen-Gabriel, Marzan Niculae si Murga Ion-Catalin.
x
x
x
In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul
de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Directia Judeteana Teleorman a
Arhivelor Nationale, a unui spatiu situat la etajul III al imobilului din strada Dunarii nr. 280, 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 Toader Dumitru intreaba pe ce termen se da in folosinta gratuita, pe 15 sau 25 ani, iar
dl. Mihail Mitroi raspunde ca termenul este de 15 ani.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. 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 stabilirea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, ca facand parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuite in conditiile Legii nr. 10/2001, situat
in municipiul Alexandria , strada Dunarii nr. 364, 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 a sustinut acest caz, in mandatul trecut, cand cererea de
cumparare a acestui teren a zacut intr-un sertar timp de trei ani.
A cerut deci, initial, cumpararea terenului, iar acum intreaba daca i se retrocedeaza terenul solicitat si
i se mai atribuie o suprafata suplimentara.
Dl. arhitect Mihail Mitroi raspunde ca persoana solicita numai acest teren.
Dl. consilier Marzan Niculae intreaba care sunt motivele pentru care s-a ajuns la aceasta situatie.
Dl. primar Victor Dragusin raspunde ca dl. Vasilescu s-a prezentat la audientele Primarului. Sotia sa
avea solicitare de retrocedare si s-a convenit sa i se dea acest teren.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. 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
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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 Dunarii, bloc 1601,
sc. E, 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, d-na.
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, tot 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 al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc 1601, sc. E, 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, d-na. 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. 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, 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 daca acel spatiu excedentar a fost ocupat pana acum si cum il
ocupa in prezent, iar dl. arhitect raspunde ca sub forma de inchiriere.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. 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. Toader Dumitru).
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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc 1603,
sc. A, ap. 2, 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, d-na.
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. Badulescu Adrian).
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 al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc L5, 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, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 2 (doua)
abtineri (domnii Badulescu Adrian si Jieanu Eugen-Gabriel).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de
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resort la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente pentru stationare TAXI si a taxelor
aferente pentru folosirea acestora, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta
raportul pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca proiectul de hotarare a fost dezbatut si cu reprezentantii
Asociatiei Taximetristilor si a Camerei Taximetristilor, ca la anexa nr. 1 au fost obiectii, dar pana la urma sa ajuns la consens.
Spune ca nu este de acord cu art. 2 care ii obliga pe proprietarii de taxi sa plateasca locul de parcare.
Va accepta acest lucru, in momentul in care Editura „Teleormanul” va avea contract pe cele 4
chioscuri de vanzare a presei si va plati si ea taxe.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca initial, Editura Teleormanul a venit cu o scrisoare de intentie
pentru inchiriere teren pentru 2 chioscuri si consiliul a fost de acord, dar nu s-a emis o hotarare de consiliu
pentru ca aveau nevoie de ei.
Propune initierea unui proiect de hotarare pentru ca Editura Teleormanul sa intre in legalitate.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca acest segment profesional (TAXI) este vanturat din 4 in 4 ani.
Intreaba ce a oferit administratia locala acestor oameni care fac servicii tuturor cetatenilor, care sunt si ei
platitori de impozite si taxe si nu intelege de ce trebuie sa fie obiditi cu 1 milion lei lunar pe masina.
Propune eliminarea art. 2 din proiectul de hotarare.
Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca taxa este pe anplasament sau pe masina, iar dl. Mihail
Mitroi raspunde ca este pe masina.
Dl. consilier Voicu Ioan spune ca s-a ocupat personal de stabilirea amplasamentelor, a purtat discutii
si cu reprezentantii taximetristilor. S-a ajuns la taxa de 100 lei pentru ca aceasta a fost la latitudinea
Consiliului local. Propune ca aceasta taxa sa fie de 10 euro.
Dl. consilier Voicila Florea propune o taxa de 30 lei/luna/masina.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel este de parere ca aceasta taxa va fi suportata tot de consumator
(cetateanul municipiului Alexandria) pentru ca ea va avea reflectare in tariful practicat de taximetristi. De
aceea propune eliminarea art. 2.
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nici de aceasta data nu s-a facut o analiza economica. Intreaba
daca s-a analizat castigul realizat din aceasta taxa care este o caramida in plus in sarcina taximetristilor.
Subliniaza ca trebuie facuta o analiza si propune eliminarea art. 2.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca taxa pentru terenul inchiriat pentru garaje este de 5 dolari/luna
si nu produce profit. Amplasamentele vor fi amenajate, semnalizate si intretinute de primarie. In aceste
conditii nu crede ca este corect sa fie folosite fara a plati o taxa. Mai spune ca va mari taxa de parcare la 5
lei/ora in zona pietei si pentru celelalte masini, iar faptul ca li se rezerva niste locuri trebuie platit.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca aceasta taxa se va regasi in banii platiti de cetatean. Aproband
aceasta taxa i se cere un ban in plus cetateanului.
Propune inca o data eliminarea art. 2 din proiectul de hotarare.
Dl. consilier Pana Ion este de parere ca daca e sa fie bine, sa fie bine pentru toata populatia. Nu este
normal ca o masina care parcheaza acolo sa plateasca taxa, iar taximetristii sa parcheze gratuit si este posibil
ca cel care trebuie sa plateasca sa-i ocupe locul taximetristului.
Dl. Tanase Andrei, prim-vicepresedinte al Asociatiei Taximetristilor, spune ca Asociatia este de
acord cu o taxa minima pe an, nu pe luna, in cuantum de 30 lei/an.
Dl. primar Victor Dragusin propune o taxa de 100 lei/an/masina.
Dl. Tanase Andrei spune ca trebuie puse taxe pe locul de parcare, nu pe masina, pentru ca nu exista
200 locuri de parcare pentru toate masinile.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune amanarea acestui proiect de hotarare pentru sedinta
viitoare, cand se vor incheia negocierile cu reprezentantii taximetristilor.
Dl. primar spune ca fiind aprobata ordinea de zi, proiectul nu mai poate fi retras si trebuie votat.
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Dl. consilier Filip Constantin este de acord cu propunerea d-lui. Jieanu Eugen-Gabriel, pana la
terminarea negocierilor cu taximetristii.
Dl. arhitect Mihail Mitroi spune ca au fost negocieri cu taximetristii, s-a tinut cont de parerea lor, dar
sunt si puncte in care nu s-a cazut de acord (amplasamentele de la Piata si de pe strada Dunarii), ca exista si
acordul d-lui. comisar Matei, dar avizul taximetristilor este consultativ, Consiliul local avand ultimul cuvant
in problemele respective.
Dl. primar Victor Dragusin mentine propunerea de taxa de 100 lei/an/masina.
Dl. consilier Toader Dumitru solicita sa se precizeze care este numarul de voturi necesar pentru a fi
adoptata hotararea, iar dl. secretar raspunde ca este nevoie de votul a 2/3 din consilierii in functie.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca la comisii s-a dat avizul pentru o varianta de proiect de
hotarare, iar acum dl. primar propune alta varianta.
Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca au dreptul sa isi exprime votul fata de propunerea d-lui. primar.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca trei zile a avut o gandire referitoare la acest proiect de
hotarare, iar in ultima clipa este obligat sa-si schimbe gandirea.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca cerut in plen sa fie convocat telefonic la sedintele Consiliului
local, pentru ca invitatia scrisa nu ajunge la d-sa.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot
cu modificarea propusa de dl. primar 100 lei/an/masina si se obtin 11 (unusprezece) voturi „pentru” si 7
(sapte) abtineri (d-nii. consilieri Toader Dumitru, Marzan Niculae, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel,
Nastase Stefan, Badulescu Adrian, Bojan Cristian).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul compartimentului de
resort la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului
Alexandria in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, presedintii comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na. presedinte de sedinta propune pe dl. Victor Dragusin pentru a fi membru in AGA la A.D.I.
Teleormanul.
Dl. consilier Nastase Stefan intreaba cine a fost pana acum reprezentantul in AGA si daca a prezentat
raport de activitate in fata Consiliului local la sfarsitul mandatului.
Dl. primar Victor Dragusin raspunde ca pana acum a fost dl. Mircea Dumitrescu, iar asociatia nu a
avut activitate, iar functia nu este retribuita.
Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”
are AGA, iar Operatorul Unic APA SERV are AGA proprie.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca dl. Mircea Dumitrescu a demisionat din AGA a A.D.I.
Teleormanul pentru ca nu putea fi si in AGA la APA SERV. Acum este in CA la APA SERV.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca se desemneaza Primarul ca reprezentant al Consiliului local,
cand exista o lege a administratiei publice locale care separa clar cele doua autoritati. Una fiind Consiliul
local si alta Primarul. Considera ca Primarul nu poate fi reprezentantul Consiliului local si il propune pe dl.
consilier Nastase Stefan.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca reprezinta, oricum Consiliul local in foarte multe situatii.
Dl. consilier Nastase Stefan intreaba daca Primarul poate sa reprezinte Consiliul local, daca nu este
in conflict de interese.
Nemaifiind ai alte propuneri se procedeaza la vot secret.
Se alege cu unanimitate de voturi, o comisie de numarare a voturilor formata din domnii consilieri
Jieanu Eugen-Gabriel, Pisica Gheorghe, Ganea Filica). Se completeaza buletinele de vot si se exercita votul
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secret.
Comisia de numarare a voturilor, prin dl. consilier Pisica Gheorghe, prezinta rezultatul votului: din
18 (optsprezece) voturi exprimate, dl. consilier Nastase Stefan a obtinut 4 voturi, dl. primar Victor Dragusin
a obtinut 13 (treisprezece) voturi, 1 vot fiind nul.
Deci dl. primar Victor Dragusin este reprezentantul Consiliului local al municipiului Alexandria in
AGA a A.D.I. Teleormanul.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi dl. Alexandru Popa prezinta referatul comun al A.D.P. si
A.A.C.P.S. Alexandria la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de acoperire temporara a
fortei de munca pentru dezvoltarea Comunitatii locale in municipiul Alexandria, noiembrie, 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, d-na.
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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de
hotarare privind imputernicirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in vederea
asocierii S.C. TERMA SERV cu S.C. IN-DOR GRUP COM S.A. Iasi pentru realizarea obiectivului
„Modernizarea sistemului de alimentare cu caldura de la CT zona si punctele termice aferente, 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, discutii.
Dl. consilier Marzan Niculae intreaba de ce nu s-a facut si un proiect de contract, pentru ca asa era
corect, sa se stie dinainte ce obligatii are Consiliul local. Domnul Trusca a solicitat data trecuta, doar un
acord de principiu, ori daca se doreste asocierea, doreste sa stie care sunt obligatiile Consiliului local.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca acel contract urmeaza sa fie negociat, iar daca va fi
imputernicit, incepe deja tratativele.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca in sedinta trecuta s-a discutat despre un proiect pilot la PT 20,
nu despre asociere. Propune sa se faca asocierea numai pentru PT 20.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba daca exista in Romania un astfel de sistem. Spune ca data
trecuta s-a hotarat pentru un singur punct termic realizarea proiectului si daca functioneaza se va putea
extinde.
Dl. Trusca, reprezentantul IN-DOR GRUP S.A. spune ca modelul este in China, ca Primarul de la
Zimnicea incepe proiectul si solicita Consiliului sa aprobe realizarea acestui proiect la blocul de garsoniere
KOYO si la PT de la Prefectura.
Dl. consilier Nastase Stefan intreaba de ce se doreste la Prefectura pentru ca PT de acolo
functioneaza bine. Propune sa se faca la PECO, dar observa ca asocierea este pentru toate punctele termice
din Alexandria.
Dl. consilier Marzan Niculae propune sa se aprobe proiectul doar pentru cele 2 puncte termice.
Dl. Aurel Gogoi spune ca nu se demoleaza nimic de ce este existent, ci se construieste in paralel,
urmand ca printr-un sistem de vane sa se faca trecerea de pe un sistem pe altul si se va vedea cum
functioneaza. S-ar putea ca la sfarsitul lunii sa se vada cum functioneaza Valahia pe acest sistem.
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nu se poate da drumul la experiment la scara larga, nu este
permis sa isi bata joc de cetateni. Doreste sa vada un punct tehnic colo, altul colo si apoi ii vor putea da tot
orasul.
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Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot
in forma prezentata si se aproba cu 12 (douasprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (domnii
Filip Constantin, Nastase Stefan) si 4 (patru) abtineri (domnii Toader Dumitru, Marzan Niculae, Jieanu
Eugen-Gabriel, Badulescu Adrian).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de
resort la proiectul de hotarare cu privire la modalitatea de plata a energiei termice la apartamentele
debransate de la sistemul centralizat, 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 a primit sute de reclamatii din partea debransatilor care suporta
inca o parte din cheltuielile asociatiei de proprietari. A dorit ca prin acest proiect de hotarare sa demonstreze
cetatenilor, daca platesc, pentru ce o fac. A avut discutii cu asociatiile de proprietari si vine cu o propunere
logica, pentru ca desi exista recomandari, sugestii, acte normative, acestea nu vor imbunatati activitatea de
incasare a TERMA SERV.
Defalcarea cheltuielilor cu energia termica consumata pentru incalzirea spatiilor comune de catre
debransatii de la retea se va face la numarul total de apartamente din imobil, de catre asociatiile de
proprietari. Spatiile comune sunt: casa scarii, uscator, holuri, conductele de incalzire care traverseaza
apartamentele care nu sunt izolate termic. Lunar administratorul si un functionar de la TERMA SERV va
face verificarea in apartamente.
Spune ca ANRSCE prevede si tevile de la subsol la spatii comune, dar dl. Primar nu le ia in calcul pe
acestea.
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca este un „luptator pentru caldura”. Este de parere ca dl. primar
intra in legalitate cu prevederile ANRSC.
Doreste sa faca urmatoarele amendamente:
1. In titulatura proiectului de hotarare sa se completeze cu „si spatii cu alta destinatie decat cea de
locuinta”.
2. Tevile de la subsol sa fie introduse pentru ca sunt bunuri comune.
3. Considera ca art. 3 trebuie sa dispara pentru ca este nelegal – aceste prevederi au fost anulate de
ANRSC.
4. Considera ca art. 4 trebuie sa dispara pentru ca prevederile ANRSC spun ca se calculeaza cotaparte in functie de suprafata desfasurata a elementelor termice (Ordinul ANRSC 255/04.04.2006).
Acest articol 4 este in afara legii.
5. Agentul termic folosit de agentii economici sa fie incasat direct de TERMA SERV prin deductia
facturii de la asociatia de proprietari.
Nu este de acord cu perceperea cheltuielilor pentru cei care au Gcalorimetru la scara si la care nu s-a
inregistrat ca a intrat agent termic la scara respectiva.
Dl. consilier Toader Dumitru renunta la amendamentul cu tevile de la subsol.
Dl. consilier Badulescu Adrian este de parere ca sistemul propus este greoi, ca de fiecare data sa se
intre in casa omului si sa se masoare diferenta de temperatura.
Dl. Aurel Gogoi spune ca incasarea agentilor economici este facuta direct de TERMA.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca este de acord numai cu amendamentul nr. 1 al d-lui. consilier
Toader Dumitru.
Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot
in forma initiala cu amendamentul nr. 1 propus de dl. consilier Toader Dumitru si se aproba cu unanimitate
de voturi.
x
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In continuare, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de
hotarare cu privire la cooperarea Consiliului local al municipiului Alexandria cu Fundatia MISKA, in
vederea realizarii proiectului „Orice copil are dreptul sa fie bine educat”, 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 prezinta urmatoarele criterii de admitere a copiilor in fundatie, care vor fi
cuprinse in contractul de cooperare:
- sa aiba o situatie foarte buna la invatatura;
- sa provina dintr-o familie numeroasa;
- venitul net lunar pe membru de familie sa fie sub venitul minim brut pe tara garantat in plata;
- copii orfani de unul sau ambii parinti;
- copii ai caror parinti sunt pensionari, bolnavi sau au certificate de persoana cu handicap mediu,
accentuat sau grav emis de Comisia de Expertiza Medicala, in conditiile legii;
- copii proveniti din familiile vulnerabile, dezmembrate sau in care exista violenta si care sunt
marcati de aceste evenimente.
Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune sa se adauge si avizul directorului unitatii de invatamant
de unde provine copilul.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca cei care fac parte din aceasta fundatie nu ii inspira incredere si
considera ca ar fi o scurgere de bani pe care si asa Consiliul nu ii are. Nici activitatile enumerate la obiectul
de activitate nu ii spune prea mult. Crede ca Inspectoratul Scolar ar putea sa faca aceasta cooperare, pentru
ca are si structuri.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca se poate verifica dupa o luna ce se intampla acolo si se poate
sista cooperarea.
Dl. consilier Nastase Stefan observa ca e prima oara cand un proiect de hotarare e insotit de o
calculatie si propune sa nu se mai vina cu proiecte de hotarare fara sa aiba o fundamentare economica.
Nemaifiind si alte discutii d-na. 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. Filip
Constantin).
x
x
x
In continuare, d-na. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul
de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „CT racorduri
unitati de invatamant (Gr. Nr. 2, 7, 11) 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, d-na. 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:
- Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat, care pot beneficia de transport gratuit
urban pe luna noiembrie 2008, conform HCL nr. 178/21.12.2005.
Consiliul local ia act si il aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabel nominal nr. 5130/2008 si 5298/2008 cu elevii de la Grup Scolar Tehnic Alexandria care
solicita vizarea legitimatiei de calatorie gratuita pe ruta IAA – Grup Scolar Tehnic Alexandria cu autobuzele
S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria in anul scolar 2008-2009.
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Consiliul local ia act si il aproba cu unanimitate de voturi.
- Adresa nr. 78/2008 a S.C. TELEORMANUL S.A. prin care solicita incheierea contractului de
vanzare/cumparare pentru terenul (lot nr. 3), adjudecat in urma licitatiei organizate prin D.P. 87/2008, in
zona STRAND PECO, inca din 07.02.2008.
Dl. primar Victor Dragusin intreaba daca semneaza sau nu contractul.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu mai este legala incheierea contractului la aceasta data.
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,
Consilier,
Ioana Panagoret

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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