JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 21 octombrie 2008, orele 17,00, in sedinta convocata de indata a Consiliului
local al municipiului Alexandria, care are loc in sala de consiliu a Primariei municipiului Alexandria,
in prezenta a 20 (douazeci) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul
local, fiind absent motivat 1 consilier (dl. Marzan Niculae).
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. (A venit dl. consilier Marzan
Niculae)
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, 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, d‐na. Doina Berechet din partea
secretariatului tehnic.
D‐na. presedinte de sedinta da cuvantul d‐lui. primar Victor Dragusin, cel care, in conformitate cu
prevederile art. 39, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin dispozitia nr. 1337 din 21 octombrie 2008 a convocat aceasta
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
‐ Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2008.
D‐na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de probleme urgente care sa fie cuprinse
pe ordinea de zi si nefiind supune la vot ordinea de zi prezentata de dl. primar care se aproba cu
unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi propriu zisa si dl. primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la
proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2008.
Dl. primar informeaza ca o suma mai mare, la aceasta rectificare merge catre TERMA SERV pentru
capitalizarea societatii (500 mii lei) pentru ca la inceperea sezonului de iarna aceasta sa aiba o relatie mai
buna cu WIROM GAS, pentru a putea incheia un nou contract mai avantajos.
O alta suma (340 mii lei) va merge la cheltuieli de personal, pentru posturile vacante.
Cea mai mare suma este dirijata la investitii (2350 mii lei), si anume:
‐ covor asfaltic strada Dunarii
‐
1800 mii lei;
‐ trotuare strada Cuza Voda
‐
200 mii lei;
‐ Indicatorii tehnico‐economici pentru Sos. Viilor
‐
300 mii lei;
‐ Str. Bucuresti intre str. Negru Voda si str. Mircea cel Batrin,
pentru canalizarea pluviala
‐
50 mii lei.
Se vor avea in vedere si drumurile de pamant care vor fi pregatite pentru venirea zapezii (strazile
Mircea cel Batran si Veterani).
‐ Pentru situatii de urgenta s‐a alocat suma de
‐
100 mii lei;
‐ Pentru achizitionarea de utilaje de aspirat si maturat
‐
100 mii lei;
‐ Pentru reparatii la Piata Centrala
‐
40 mii lei;
‐ Ajutoarele de urgenta vor fi in suma de
‐
60 mii lei;
‐ Pentru reparatii conducte termice si garaje la Primarie
‐
20 mii lei.
In continuare 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.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d‐na. 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

