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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
       CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 

 Incheiat astazi, 27 ianuarie 2009, 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 18 (optsprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc 
Consiliul local, fiind absenti motivat 2 consilieri (d-nii. Filip Constantin si Marzan Niculae) 
si un consilier demisionat (dl. Badulescu Adrian).  
 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, persoane care au tangenta cu problemele de pe 
ordinea de zi, reprezentanti mass-media si secretariatul tehnic. 
 Inainte de prezentarea ordinei de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt 
obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 17.12.2008 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. 82 din 20 ianuarie 2009 si prin adresa nr. 1501 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 
normale a mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier in Consiliul local al 
municipiului Alexandria al domnului Rinescu Marian; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in 
Consiliul de administratie al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea indemnizatiei reprezentantilor 
Consiliului local in AGA, in CA si in comisiile de cenzori ale societatilor comerciale 
subordonate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei spatiilor medicale si a terenurilor 
aferente care fac parte din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria,  care 
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vor fi vandute conform prevederilor OUG nr. 68/2008, precum si aprobarea raportului de 
evaluare a acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
convenabile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL 55 din 02.10.2008 privind trecerea 
unui teren apartinand domeniului public de interes local, in domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii, nr. 304-308, Piata 
Unirii – platforma; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
comerciale apartinand domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii, nr. 304-
308, Piata Unirii – parter hala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial apartinand domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii, nr. 304-
308, Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local situat in strada Lupeni; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii al A.A.S.P.S. 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului 
serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatii de plata a energiei termice 
consumata in spatiile de utilitate comuna si in cele debransate; 
 -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 retragerea de pe ordinea de 
zi  si a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
  - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor 
spatii comerciale apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situate in strada Libertatii, nr. 304 – 308, Piata Unirii – platforma; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor 
spatii comerciale apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situate in strada Libertatii, nr. 304 – 308, Piata Umirii – hala parter; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui 
spatiu comercial apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situate in strada Libertatii, nr. 304 – 308, Piata Umirii, poz. 11; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Lupeni,  
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

 - Proiect de hotarare cu privire la utilizarea fondului de rulment al municipiului 
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Alexandria in anul 2009; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la 

obiectivul de investitii „Semnal de intrare in municipiul Alexandria”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de functionare a Salii de 
Sport din zona PECO si a tarifelor practicate pentru folosirea acesteia. 
 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 modificarile si completarile respective si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, dl. Samuel Bacarna prezinta 
raportul compartimentului de resort si anexele la  proiectul  de  hotarare  cu  privire  la 
incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier si 
declararea ca vacant a locului acestuia, 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. 
 In continuare, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la 
proiectul de hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier al domnului Rinescu 
Marian, dupa care se ia o scurta pauza, timp in care, comisia de validare se retrage impreuna 
cu secretarul municipiului Alexandria, care pune la dispozitia comisiei, pentru verificare, 
dosarul Biroului Electoral al Circumscriptiei electorale nr. 1 Alexandria, cu documentele 
care au stat la baza alegerii consilierului Rinescu Marian, pentru a intocmi raportul de 
validare a acestuia. 
 Se reia sedinta si dl. Tabacitu Stefan – presedintele Comisiei de validare prezinta 
raportul acestei comisii, pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Rinescu 
Marian, dupa care dl. presedinte de sedinta supune la vot validarea domnului consilier si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare dl. Rinescu Marian depune, in fata Consiliului local, Juramantul 
prevazut la art. 32, alin. (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 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. Samuel Bacarna prezinta raportul 
compartimentului de resort la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului local in Consiliul de administratie al S.C. TRANSLOC PREST 
S.A. 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. primar Victor Dragusin propune ca reprezentant al Consiliului local in C.A. al S.C. 
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TRANSLOC PREST S.A. pe d-na. RADU MIHAELA-NICOLETA. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
completarea facuta prin propunerea domnului primar, 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 indemnizatiei reprezentantilor Consiliului 
local in AGA, in CA si in Comisiile de cenzori ale societatilor comerciale subordonate, 
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 procentul de 1% este stabilit prin HGR nr. 
1715/30.12.2009 privind unele masuri pentru diminuarea cheltuielilor la unitatile la care 
capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-
teritoriala. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca, de 6-7 luni a solicitat ca reprezentantii 
Consiliului local in AGA, CA sau CC, sa prezinte Consiliului local rapoartele de activitate la 
interval de trei luni. 
 Deasemenea, impreuna cu dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel, au solicitat un audit la 
S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria si nu s-a primit nicio informare pana in prezent. 
 Considera ca la indemnizatiile stabilite prin aceasta hotarare, nu vor mai primi niciun 
raport de activitate. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca exercitiul financiar 2008 va fi analizat de 
Consiliul local in martie 2009, cand se vor prezenta si rapoartele respective. 
 Auditul solicitat s-a efectuat, iar concluziile i s-au prezentat domnului primar chiar 
astazi, urmand ca in circa 7 zile sa fie aduse si la cunostinta consilierilor. 
 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, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea listei 
spatiilor medicale si a terenurilor aferente care fac parte din domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria, care vor fi vandute conform prevederilor OUG nr. 68/2008, 
precum si aprobarea raportului de evaluare a acestora, 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 Nastase Stefan spune ca in cadrul programului de imbunatatire a 
activitatii medicale nu s-a reusit realizarea unei viziuni unitare in vanzarea acestora, pentru a 
nu crea disensiuni in lumea medicala, unde unii si-au construit, altii au cumparat de la 
persoane private, altii cumpara de la stat. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 
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supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. (A venit dl. consilier 
Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului de resort la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
convenabile din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor, 
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 modificarea HCL 
nr. 55 din 02.10.2008 privind trecerea unui teren apartinand domeniului public de interes 
local, in domeniul privat 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 aprobarea taxelor si tarifelor practicate in pietele, 
targurile si oboarele 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 
 Tot dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea taxelor si tarifelor practicate in pietele, targurile 
si oboarele 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 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele 
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
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pietelor, targurilor si oboarelor 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 urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Adriana Florea prezinta referatul 
A.A.S.P.S. Alexandria si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea statului de 
functii al A.A.S.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. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a solicitat A.A.S.P.S. sa i se prezinte o informare 
cu toate posturile transformate si numarul persoanelor care au absolvit studii superioare. 
 Spune ca nu i s-a prezentat aceasta informare. 
 In ce priveste dimensionarea organigramei considera ca aceasta trebuie gandita dupa 
necesitatile institutiei si nu dupa capacitatea intelectuala a oamenilor. 
 Nu ar trebui schimbate posturile functie de oameni. 
 Dl. presedinte de sedinta da citire art. 8 din O.G.R. nr. 10/2008, care prevede ca 
absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe 
functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii 
inferioare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se 
asigura o crestere cu pana la 20% a salariului de baza avut. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca este o prevedere legala care trebuie sa fie 
respectata, promovandu-i pe cei care au absolvit studii superioare. 
 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. Traian Constantinescu prezinta adresa S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria si anexa la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea 
Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica 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. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca la lit. „h” ar trebui completata fraza, la sfarsit, cu 
exprimarea „printr-o nota de constatare semnata de Asociatia de proprietari si proprietar”. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si cu amendamentul d-lui. consilier Voicu Ioan, si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
       x  
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Traian Constantinescu prezinta adresa S.C. 
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TERMA SERV S.R.L. Alexandria si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
modalitatii de plata a energiei termice consumata in spatiile de utilizare comuna si in cele 
debransate, 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 propune ca termenul de izolare a conductelor, prevazut la 
art. 3, alin. (2) sa fie de 15 zile. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot cu completarea facuta de dl. primar 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 utilizarea fondului 
de rulment al municipiului Alexandria in anul 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. consilier Nastase Stefan spune ca toate obiectivele de investitii se deruleaza din 
bani publici sau credite bancare. 
 Intreaba care sunt posibilitatile executivului de a urmari executia acestor lucrari, 
termenele de executie, calitatea lucrarilor. 
 Sesizeaza, Consiliului local si domnului primar, faptul ca asfaltul de pe trotuare, dupa 
cateva zile de inghet, poate fi maturat in unele zone, ca de exemplu, trotuarele stanga-dreapta 
de pe strada Cuza Voda intre strazile Bucuresti si Dr. Stanca. 
 Fiind vorba de bani publici, receptionarea lucrarilor ar trebuie sa se faca cu pretentii 
mari in ceea ce priveste termenele de executie si calitatea lucrarilor, la fel ca si in sectorul 
privat. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca executantilor li se retine o garantie de 10%, care este 
eliberata la un an dupa receptionarea lucrarii. Daca situatia semnalata de dl. consilier Nastase 
este reala, se va proceda la retinerea garantiei sau la obligatia repararii pe banii proprii ai 
constructorului. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca vina nu este a Primarului, ci a comisiei de 
receptie a lucrarii. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca la comisii s-a desprins ideea ca la Cap. 67 ar 
trebui introdus si obiectivul – iluminat cimitire din municipiul Alexandria, cele 3, iar suma 
din care se va realiza studiul de fezabilitate sa fie luata de la covor asfaltic. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca inainte de a face declaratii aici, trebuie sa fie 
citite si legile, pentru ca nu este corect sa se trezeasca suspiciuni de incompetenta a 
executivului. 
 Spune ca va verifica personal cele sesizate de dl. consilier Nastase Stefan, va filma 
zona si va prezenta concluziile si Consiliului local. 
 Referitor la iluminatul in cimitire spune ca s-au prevazut bani, la iluminatul public, 
pentru cimitire, pentru iluminatul de trotuar, iluminatul podului mare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca se poate lasa impresia ca atat Consiliul local, cat 
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si Primaria lucreaza perfect. Spune ca nu a invinuit pe nimeni pentru situatia trotuarelor, dar 
fiind vorba de bani publici, de credite bancare, folosite in executarea acestora, este normal sa 
vina cu sesizari referitoare la calitatea lucrarilor, pentru ca nu vin in Consiliul local doar 
pentru a ridica mana. 
 Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca fac parte dintr-un organism deliberativ, care 
adopta hotarari, si trebuie sa faca cu precadere acest lucru, executia facand obiectul altor 
structuri. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca nimeni nu vrea sa acuze Primarul, ca dl. 
consilier Nastase Stefan a apreciat ceea ce a vazut, nu a dorit sa aduca atingere persoanei. 
Recomanda domnului Primar sa nu mai vada un „dusman in fiecare”. 
 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. Florina Linca prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Semnal de intrare 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 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 aprobarea Programului de functionare a Salii de Sport 
zona PECO si a tarifelor practicate pentru folosirea acesteia, 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 Florea Voicila propune urmatoarele tarife ce urmeaza a fi practicate 
pentru folosirea Salii de Sport zona PECO: 

- 10 lei/ora/zi pentru persoane fizice; 
- O lei/ora/zi pentru institutii publice; 
- O lei/ora/zi pentru unitati de invatamant. 

 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca aceste tarife nu pot fi propuse fara a analiza 
bugetul de venituri si cheltuieli al Salii de Sport, activitatile care se desfasoara si cat timp 
poate fi alocat pentru inchiriere. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune stabilirea acestor tarife functie de anumite 
criterii: sport de echipa, sport individual, persoane fizice, persoane juridice, institutii publice. 
 Dl. consilier Nastase Stefan intreaba daca au posibilitatea de a se autofinanta, pentru 
ca in acest caz nu ar fi nevoie sa se mai dea bani de la Consiliul local. 
 Dl. consilier Voicila Florea spune ca sala este destinata in primul rand pregatirii 
sportive a tinerilor. 
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 Propune tariful de 50 lei/ora/zi pentru persoane juridice. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune tariful de 100 lei/ora/zi pentru persoane juridice. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune tariful de 100 lei/ora/zi plus TVA pentru 
institutiile publice si societati comerciale. 
 Dl. consilier Voicila Florea propune tariful de 20 lei/ora/zi pentru institutii publice, dl. 
consilier Nastase Stefan propune 100 lei/ora/zi + TVA, iar dl. consilier Voicu Ioan propune 
150 lei/ora/zi. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot tariful de 20 
lei/ora/zi pentru institutii publice si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru” si 6 
(sase) abtineri, supune apoi la vot tarifele de 50 lei/ora pentru persoane juridice si O lei/ora 
pentru unitati de invatamant si se aproba cu unanimitate. 
       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 si asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna februarie 
2009, conform HCL 178/21.12.2005. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot acest tabel si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 - Referatul nr. 338/2009 al A.A.S.P.S. Alexandria privind acordarea unor ajutoare de 
urgenta doamnei BABOI ANTOANETA-FLORICICA, domiciliata in municipiul 
Alexandria, strada 1 Decembrie nr. 44 si domnului ILIE VERGIL, domiciliat in municipiul 
Alexandria, strada Al. Ghica nr. 199. Suma propusa de colectivul de specialitate este de 1000 
lei pentru fiecare. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de 1000 lei si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 222/2008 a S.C. TRANSVALADY S.R.L. Alexandria, prin care dl. 
Singureanu Nicolae-Valeriu, in calitate de administrator, solicita aprobarea orarului de 
circulatie al operatorului de transport persoane sus mentionat. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot avizarea acestui orar si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 1/2009 a Asociatiei de Proprietari Condominiul nr. 4, prin care aduce la 
cunostinta Consiliului local problemele pe care le creaza locatarii apartamentului 37, din 
blocul 304, sc. B, creind un real pericol pentru intreg blocul de locuinte. 
 Persoanele in cauza Mares Lica si fiica sa (persoana cu handicap) creaza aceste 
probleme si datorita instabilitatii psihice a acestora. 
 Inregistreaza debite catre asociatie in suma de 2990 lei si nu exista posibilitatea de a fi 
recuperat. Solicita sprijin in solutionarea acestui caz. 
 Dl. consilier Tulpan Dumitru propune ca Primaria sa ceara expertizarea psihica a 
persoanei respective. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune efectuarea unei anchete sociale pentru a vedea 
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care este situatia reala in acest caz. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca are aceasta situatie in memorie si chiar nu are ce 
face, pentru ca exista vid legislativ. Daca va fi internata la un spital de psihiatrie, nu va dura 
decat maximum 14 zile, exista si stabilimente pentru bolnavi psihici, in tara, pentru situatia 
in care boala este permanenta. Considera ca internarea nu rezolva problema. Solutia ar putea 
fi promovarea unui proiect de lege de catre Prefectura sau Consiliul Judetean. 
 - Adresa nr. 259/2009 prin care S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria solicita 
sprijinul Consiliului local pentru selectarea unei societati specializate pentru recuperarea 
datoriilor de la populatie. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca a mai sugerat Consiliului local initierea de 
contracte cu firme de avocatura, deoarece debitele populatiei continua sa existe, penalitatile 
pentru plata cu intarziere continua sa curga. 
 Spune ca avocatii din Alexandria nu vor lua masuri impotriva oamenilor cu datorii din 
Alexandria. De aceea este indicat sa se incheie contract cu o persoana neutra care este 
interesata sa isi ia procentul din suma recuperata. 
 Dl. consilier Toader Dumitru intreaba daca se refera la incasarile din ultima perioada, 
deoarece recuperari s-au facut si in mandatul trecut. Mai intreaba daca sumele ce urmeaza a 
fi recuperate sunt stabilite prin hotarare judecatoreasca sau acum se vor recupera fara 
hotarare judecatoreasca, doar cu titlu executoriu de la Asociatie. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca exista riscul de a nu mai vedea padurea, de 
copaci. 
 Spune ca TERMA SERV ar fi trebuit sa recupereze sumele de la Asociatii. Intreaba 
daca recuperarea sumelor este criteriu de performanta in Contractul de management al 
directorului. Spune ca odata cu incheierea contractului cu firma de recuperare, ar trebui 
analizat si contractul de management al directorului, pentru ca altfel va trebui sa se puna in 
carca populatiei inca o excescenta. 
 In aceasta situatie Asociatiile de proprietari vor renunta la datoria lor de a incasa bani. 
Propune ca atunci cand se va veni cu proiect de hotarare pentru incheierea contractului sa se 
vina si cu raportul de activitate al directorului. 
 Dl. consilier Voicu Ioan este de parere ca directorul TERMA SERV produce si 
transporta energie termica, nu incaseaza debitele de la populatie. 
 - Adresa inregistrata la nr. 2211/2009 a locatarilor blocului de locuinte G100A din 
Alexandria, strada Libertatii nr. 1, prin care propune Consiliului local inceperea negocierilor 
cu S.C. KOYO ROMANIA S.A. pentru achizitionarea, ca locuinte sociale, a acestui bloc de 
garsoniere, G100A, urmand ca locatarii sa fie pastrati in aceste locuinte cu prioritate. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca in urma cu o saptamana s-a intalnit cu o delegatie 
de la KOYO ROMANIA si a fost asigurat ca nu se pune problema vanzarii locuintelor 
respective, ca a fost doar o tatonare si au acceptat sa contacteze intai Consiliul local in cazul 
in care se vor vinde. 
 - Adresa nr. 82/2009 prin care Clubul Sportiv Viitorul 003 Alexandria solicita alocarea 
sumei de 31.700 lei, necesara participarii la Campionatul National, la Cupa Romaniei si la 
Turneele Internationale la care sunt invitati. 
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 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca ar trebui ca Registratura sa nu mai 
primeasca adresele fara semnatura in clar. 
 Consiliul local ia act de solicitare, care va fi reanalizata la aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2009. 
 - Adresa nr. A23/I.I./2008 din 07.11.2008 a Agentiei Nationale de Integritate, 
Inspectia de Integritate prin care comunica actul de constatare intocmit ca urmare a 
verificarilor efectuate in lucrarea A23/I.I./2008 privind pe dl. Dragusin Victor, pentru luarea 
masurilor care se impun conform dispozitiilor art. 48, alin. 4 din Legea nr. 144/2007, privind 
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Consiliul local ia act de Actul de Constatare al A.N.I., Inspectia de Integritate. 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


