JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 28 noiembrie 2008, orele 12,00, in sedinta extraordinara 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 Bojan Cristian si Jieanu Eugen-Gabriel).
Ca urmare, d-na. consilier Panagoret Ioana – presedintele de sedinta arata ca sunt intrunite
precedurile art. 40, alin. (1) din Legea 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. Antonius Tudorica – director Directia Management, d-na. Florina
Linca – director Directia Tehnic-Investitii, 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, d-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni
la procesul verbal al sedintei din 19.11.2008 si nefiind, in conformitate cu prevederile art.42, alin.
(5) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, il supune la vot si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi “pentru” si 2
(doua) abtineri (d-nii. Consilieri Badulescu Adrian, Nastase Stefan).
In continuare, d-na. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. Primar Victor Dragusin, cel care,
in conformitate cu prevederile art.39, alin. (2) si (3) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dispozitia nr.2634 din 25
noiembrie 2008 si prin adresa nr.22546 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a
prezenta urmatoarea ordine de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Sistem informatic electronic
integrat al municipiului Alexandria”.
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 si se aproba
cu unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, dl. Antonius Tudorica prezinta
raportul compartimentului de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
proiectului finantat din fonduri structurale “Sistem informatic electronic integrat al municipiului
Alexandria” a cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile legate de proiect, din bugetul local al
Primariei 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 Voicu Ioan face apel la colegii consilieri sa voteze proiectul de hotarare
deoarece inlesneste accesul cetatenilor la informatii din cadrul Primariei.
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nu a avut timp sa citeasca procesul verbal al sedintei
precedente, ca nu a avut timp sa studieze proiectul de hotarare caruia ii cunoaste doar titulatura,
deoarece materialele au fost prezentate cu putin timp inaintea sedintei in plen.
Considera ca este un proiect de hotarare important si nu ii cunoaste continutul. Ar fi dorit ca
sedinta comisiei de specialitate sa fi fost mai devreme programata.
Spune ca au fost convocati telefonic fara a li se preciza ordinea de zi.
Se va abtine la vot pentru ca a fost chemat sa ridice mana, fara a sti pentru ce.

Dl. primar Victor Dragusin spune ca documentatia proiectului a parvenit ieri si termenul de
depunere a acesteia la Minister este 30 noiembrie.
Conform acestui proiect de hotarare, ar insemna sa avem sistem integrat la nivel de
municipiu, sa avem circuitul documentelor in format electronic, inclusiv semnatura electronica, iar
cetatenii vor avea acces la un Info Chiosc. Va exista o harta electronica cadastrala a municipiului
unde vor figura toate proprietatile, domeniul public si retelele de utilitati.
Pana la inceperea derularii proiectului vor mai exista multe etape in care Consiliul local va
putea interveni.
Urgenta acestui proiect este data de termenul de 30 noiembrie, cand trebuie depusa
documentatia.
Dl. primar Victor Dragusin apreciaza ca exista o sansa reala pentru acest proiect deoarece
sunt putine solicitari depuse.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca ar trebui sa se precizeze in raportul de specialitate ca
la aceasta data exista un studiu de fezabilitate din care sa rezulte oportunitatea si necesitatea acestui
program.
Solicita ca la proiectele de hotarari, raportul de specialitate care il insoteste sa prezinte un
punct de vedere clar, care sa nu lase loc de interpretari.
Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca proiectul este foarte important pentru Primarie.
Dl. consilier Filip Constantin spune ca Directia pe care o conduce este implicata intr-un
astfel de proiect, a carui valoare, pentru Sectorul 4, Bucuresti, este de putin peste 40 miliarde lei.
Pentru Alexandria i se pare ca pretul este mult prea mare, probabil din cauza ca sistemul e mai
complica. Doreste lamuriri in acest sens.
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.
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Dl. primar Victor Dragusin spune ca se va putea interveni asupra proiectului si in diferitele
etape ale sale.
Mai spune ca a fost contactat de impresarul Filarmonicii din Viena care a intrebat daca s-ar
putea organiza un spectacol de muzica simfonica in Alexandria. Costul ar fi de 20.000 euro, iar
numarul de spectatori ar putea fi de 700.
Spune ca nu sunt bani prinsi in buget pentru o astfel de activitate, dar daca ar fi de acord
Consiliul local cu o astfel de actiune, s-ar putea prinde la rectificarea bugetului.
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca suma este foarte mare, ca orasul are agenti economici
puternici care au relatie cu Primaria si ar putea sustine acest eveniment, care ar fi pacat sa se piarda.
Roaga pe dl. primar Victor Dragusin sa nu semneze contractul cu LUXBA, deoarece are
suficiente motive sa solicite acest lucru. Spune ca va initia un proiect de hotarare de modificare a
acelui contract.
Spune ca a solicitat date despre societatea respectiva si despre realizarile sale in tara si in
strainatate si nu i s-au prezentat. Considera ca este o firma de apartament, care nu are nicio
experienta in domeniu, nu are realizari, nu are salariati, asa cum reiese de pe site-ul Ministerului de
Finante si al Registrului Comertului.
Dl. consilier Voicu Ioan spune ca in momentul in care s-au prezentat spaniolii in fata
Consiliului local s-au enumerat si toate lucrarile efectuate in Europa.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca firma e infiintata de curand in Romania, dar se va face
totusi o verificare serioasa a firmei, dar nu crede ca veneau sa prezinte realizari pe care nu le aveau.
Asocierea nu s-a facut cu firma care a avut realizari in Europa, ci cu filiala din Romania.
Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca referitor la Filarmonica din Viena, nu trebuie pierduta
ocazia de a o asculta la Alexandria, ca trebuie gasita o modalitate de finantare, iar o parte din suma
sa fie alocata de Consiliul local.

Dl. primar Victor Dragusin spune ca va incepe demersurile pentru gasirea sponsorilor, iar la
rectificarea bugetului se va face alocarea diferentei.
Referitor la LUXBA spune ca ei vor trebui sa faca dovada de unde au finantarile, noi nu dam
niciun ban, iar in urma acestui contract nu avem nimic de pierdut.
Dl. primar anunta ca la orele 16,00 se face deschiderea patinoarului artificial si spune ca ar
trebui ca in bugetul anului 2009 ar fi bine sa se prevada extinderea suprafetei acestui patinoar.
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.
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