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 Incheiat astazi, 30 august 2008, orele 9,30, in sedinta festiva a Consiliului 
local al municipiului Alexandria, care are loc in sala de sedinte a Primariei 
municipiului Alexandria, in prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 
(douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti motivat 2 (doi) 
consilieri (d-nii. Badulescu Adrian si Negreanu Florea).  
 Ca urmare, dl. consilier Stefan Tabacitu – 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, reprezentantul 
Consiliului Judetean Teleorman, dl. Mircea Dumitrescu, directori ai altor institutii 
publice, directori din Primaria municipiului Alexandria, cetatenii de onoare ai 
municipiului Alexandria, d-na. Dudeanu (Rizea) Magdalena, d-ra. Andreea-Luiza 
Ograzeanu, dl. mr. (r) Marin Nicolae, reprezentantii comunitatii Maurlaix, Franta, 
reprezentantii comunitatii Belene, Bulgaria, reprezentantii echipei de teatru „TETA” 
din Alexandria, reprezentantii mass-media, d-na. Doina Berechet din partea 
Secretariatului tehnic. 
 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. 1786 din 25 august 2008 si prin adresa nr. 
15287 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta mesajul sau cu 
prilejul  zilelor municipiului Alexandria si urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect  de   hotărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2008; 

- Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al 
municipiului Alexandria”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele 3 (trei) luni. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de probleme urgente 
care sa fie cuprinse pe ordinea de zi si pentru ca nu sunt supune la vot ordinea de zi 
prezentata de dl. primar Victor Dragusin si se aproba in unanimitate de voturi. 
 Inainte de intrarea in ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt 
obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 18 iulie 2008, care a fost prezentat si 
studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si pentru ca nu 
sunt, 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. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct se dezbate 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 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 conferirea titlului de 
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” d-lui. doctor Gadea-Paraschivescu 
Lucian, 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. 
 Dl. primar Victor Dragusin inmaneaza d-lui. doctor Gadea-Paraschivescu 
Lucian diploma de „Cetatean de onoare” al municipiului Alexandria, dl. doctor 
Gadea-Paraschivescu Lucian adreseaza multumirile sale pentru pretuirea care i s-a 
acordat prin conferirea titlului de cetanean de onoare. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta solicita propuneri pentru viitorul 
presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. 
 Dl. presedinte de sedinta Tabacitu Stefan propune pentru functia de presedinte 
de sedinta pe d-na. Panagoret Ioana. Nemaifiind si alte propuneri supune la vot 
propunerea ca d-na. Ioana Panagoret sa fie presedinte de sedinta si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Prezinta apoi proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta supune la vot petitiile adresate 
Consiliului local. 
 - Tabel nominal cu persoanele cu handicat grav si accentuat si asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban pe luna septembrie 2008, conform HCL nr. 178/21.12.2005, care se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 - Cererea d-lui. Gaina Aurelian-Dragos, inregistrata la Universitatea „Valahia” 
pe un loc fara taxa, conform protocolului de colaborare incheiat intre universitate si 
Consiliul local, care se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl. presedinte de sedinta anunta prezenta in sala a unor personalitati printre 
care: gen. (r) dl. Vasile Candea, d-na. Monica Colfescu – reprezentanta Primariei 
Pitesti, dl. prorector al Universitatii Valahia, dl. Constantin Ghita. 
 La ultimul punct de pe ordinea de zi, discutii, dl. presedinte de sedinta da 
cuvantul d-lui. Vasile Candea care prezinta cartea de vizita a Academiei Oamenilor 



de Stiinta din Romania si inmaneaza primarului municipiului Alexandria, cu prilejul 
aniversarii a 174 ani de atestare documentara Diploma si prima medalie de aur 
acordate de Academia Oamenilor de Stiinta din Romania. 
 Dl. primar Victor Dragusin multumeste pentru diploma si medalia de aur 
primite. 
 In continuare dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-nei. Monica Colfescu – 
reprezentanta Primariei Pitesti care da citire mesajului primarului Tudor Pendiuc. Cu 
acest prilej inmaneaza d-lui. primar Victor Dragusin si simbolurile municipiului 
Pitesti, pentru care dl. primar adreseaza multumirile sale. 
 Ia cuvantul apoi dl. Constantin Ghita, prorectorul Universitatii Valahia 
Targoviste care da citire mesajului Rectorului acestei Universitati cu prilejul 
aniversarii a 174 ani de atestare documentara a municipiului Alexandria. Imaneaza 
d-lui. primar simbolul municipiului Targoviste, „Turnul Chindiei” – placheta. 
 In continuare prezinta scurte alocutiuni cu prilejul zilelor municipiului 
Alexandria si a conferirii titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Alexandria, 
d-na. dr. Picu Elena – directorul Directiei de Sanatate Publica, dl. Constantin 
Slabescu – ex-primar al municipiului Alexandria, dl. viceprimar Voicu Ioan, dl. 
Virgil Ivan.  
 Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de 
sedinta multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
  Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
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