JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 14 august 2013, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local,
dl consilier Iotu Lucian fiind absent.
D-na. presedinte de sedinta Curea Gina 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 sedinta legal constituita.
Tot 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 persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 25
iulie 2013, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind,
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Gina, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1247 din 08 august 2013 si prin adresa nr. 17140 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de
producere, transport si distribuţie a energiei termice in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
ALEXSAL PREST S.A. Alexandria pentru perioada 01.08.2013 - 31.12.2013;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de
Administratie al S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria pana la data de 31.07.2013;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la S.C.
ALEXSAL PREST S.A. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de inchiriere a autovehiculelor si utilajelor
din dotarea S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare
S.R.L. Alexandria operator al activitatilor de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a
vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul
municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la preluarea de la S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria a
bunurilor, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care au facut
obiectul contractului de delegare de gestiune nr. 17076/03.09.2010;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local
Administratia Domeniului Public Alexandria a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului
„Modernizare centrala termica la Liceul Mircea Scarlat”;
1

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la
obiectivul de investitii „Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe
anul 2013;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. C. Brancoveanu, nr.
55bis, CV 67;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, nr. 144B, CV 84;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor al municipiului Alexandria;
-Petitii si interpelari.
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a serviciului public
de producere, transport si distribuţie a energiei termice in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
ALEXSAL PREST S.A. Alexandria pentru perioada 01.08.2013 - 31.12.2013;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de
Administratie al S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria pana la data de 31.07.2013;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de inchiriere a autovehiculelor si
utilajelor din dotarea S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a
obiectivului „Modernizare centrala termica la Liceul Mircea Scarlat”;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, nr. 144B,
CV 84;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la delegarea gestiunii, prin licitatie publica deschisa, a
serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
ALEXSAL PREST S.A. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie al S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria pe perioada 01.01.2013-31.07.2013;
-Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale in conformitate cu
prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia
locuinte, trecute in proprietatea statului;
-Proiect de hotarare cu privire la participarea Municipiului Alexandria la Programul de
stimulare a innoirii Parcului Auto national pentru anul 2013- presoane juridice prin achizitionarea
unor autovehicule.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune
la vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la S.C. ALEXSAL PREST S.A.
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu crede ca SC ALEXSAL PREST isi poate permite sa
plateasca asemenea salarii. Tot dansul spune ca salariul directorului este prea mare si o societate ca
aceasta ar trebui sa aiba maxim 5 angajati.
Dl primar Victor Dragusin spune ca directorii societatilor subordonate pot avea prin lege
nivelul de salarizare egal cu cel al indemnizatiei viceprimarilor. Acest salariu este supus impozitarii si
platii contributiilor sociale. Toate posturile din statul de functii cu exceptia a trei posturi: director,
economist si referentul de specialitate sunt cu norma intreaga restul salariatilor sunt angajati cu 2 ore
sau maxim 4 ore, acolo unde este cazul.
Aceste posturi sunt prevazute in cazul in care societatea se va axa si pe alte domenii de
activitate si daca va desfasura si alte activitati este posibil sa fie nevoie si de angajari. Tot dansul
spune ca intrun stat de functii trebuie sa apara salariul intreg. Organigrama nu trebuie sa fie ocupata
neaparat, ea reprezinta numarul maxim de posturi in care trebuie sa se incadreze activitatea societatii.
Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii Neacsu Alexandru,
Titirisca Florin si Tanase Florentiu).
x
x
x
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
desemnarea S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L. Alexandria operator al
activitatilor de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate
neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria,
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 presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
preluarea de la S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria a bunurilor, apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, care au facut obiectul contractului de delegare de gestiune
nr. 17076/03.09.2010, 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 presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia
Domeniului Public Alexandria a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, 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 presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in
anul 2013 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
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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 presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii
„Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in municipiul Alexandria dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dna presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu 16 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Tanase
Florentiu).
x
x
x
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013 , discutii 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 15 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii
consilieri Neacsu Alexandru , Titirisca Florin si Tanase Florentiu).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor
terenuri din municipiul Alexandria, 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 presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria , situat in Str. C. Brancoveanu, nr. 55bis, CV 67, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca la acest proiect de hotarare este o neregula deoarece
societatea respectiva a construit cu buna stiinta pe o suprafata de 20 de m. p. si avea autorizatie pentru
12 m.p. Intelege ca trebuie sa intre in legalitate, dar intreaba cine isi asuma raspunderea pentru
aceasta neregula din cadrul Primariei municipiului Alexandria.
Dl primar Victor Dragusin spune ca la vremea respectiva agentul economic a fost amendat,
dar acum trebuie sa intre in legalitate.
Tot dansul spune ca de cand este primar nu au fost demolate constructii ridicate fara forme
legale, ci s-a incercat intrarea lor in legalitate. Pentru a fi demolate acele constructii este nevoie de o
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ceea ce inseamna demararea de procese in instanta.
In speta de fata nu trebuie sa raspunda nimeni din cadrul aparatului de specialitate deoarece
societatea a fost amendata la vremea respectiva.
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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 15 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu
Alexandru , Titirisca Florin si Tanase Florentiu).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
al municipiului Alexandria, 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 presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
delegarea gestiunii, prin licitatie publica deschisa, a serviciului public de producere, transport si
distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, 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 proiect de hotarare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare
cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALEXSAL PREST S.A.
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut la capitolul „Cheltuieli de personal”, bonusuri
acordate conform legislatiei in vigoare si intreaba ce reprezinta aceste bonusuri.
Dl Pisica Gheorghe, directorul SC ALEXSAL PREST SA Alexandria, spune ca aceste
bonusuri se refera la respectarea clauzelor din contractul colectiv de munca care este in derulare.
Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 3 voturi „ impotriva” (d-nii consilieri
Neacsu Alexandru , Tanase Florentiu si Titirisca Florin).
x
x
x
In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. ALEXSAL PREST S.A.
Alexandria pe perioada 01.01.2013-31.07.2013, 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 15 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu
Alexandru , Tanase Florentiu si Titirisca Florin).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
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hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995
pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia locuinte, trecute in proprietatea
statului, 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 presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
participarea Municipiului Alexandria la Programul de stimulare a innoirii Parcului Auto national
pentru anul 2013- presoane juridice prin achizitionarea unor autovehicule, 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.
Dl primar Victor Dragusin doreste sa faca o precizare cu privire la rectificarea bugetara de la
SC ALEXSAL PREST SA , in sensul ca dl director nu a fost suficient de clar. Bonusuri acordate
conform legislatiei in vigoare pentru salariati reprezinta bonurile de masa.
In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Gina-Georgeta, prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 9491 din 12.08.2013 al AASPS Alexandria cu persoanele cu handicap
grav si accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de
transport gratuit urban, pe luna septembrie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 9492 din 12.08. 2013 al AASPS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul
in Alexandria cu pensii de pana in 732,80 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit
urban, pe luna septembrie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9488 din 12.08.2013 al AASPS Alexandria cu persoanele –Luptatori
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna
septembrie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9489 din 12.08.2013 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate
din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate
in strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna
septembrie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabel nominal nr. 9490/12.08.2013 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care
domicilieaza in in blocurile S1, S2,S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza
institutiile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria , care pot beneficia de transport gratuit
urban pe luna septembrie 2013 conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Adresa nr. 29 din 25.07.2013 a CS KANAZAWA ALEXANDRIA, prin care multumeste
Consiliului local pentru sprijinul acordat pana in prezent si solicita suma de 16.500 lei pentru a
participa la diferite evenimente sportive.
D-na presedinte de sedinta spune ca va fi acordata o suma de bani la urmatoarea rectificare
bugetara, dar in functie de posibilitatile bugetare.
Dl consilier Tanase Florentiu doreste sa expuna o problema in sensul ca in municipiul
Alexandria sunt multe autovehicule inmatriculate in Romania care platesc taxe si impozite la
primaria municipiului Alexandria, de asemenea sunt si autovehicule inmatriculate in Bulgaria sau in
alte tari care nu platesc niciun ban la bugetul local si se bucura de aceleasi drepturi ca si ceilalti
cetateni. Dansul doreste sa se gaseasca o solutie ca si acei cetateni care au autovehiculele
inmatriculate in alte state sa fie taxati.
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D-na presedinte de sedinta spune ca apartul de specialitate va studia acesta problema.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. presedinte de sedinta
multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Curea Gina-Georgeta

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr.17802 din 20.08.2013

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al
municipiului Alexandria din 14.08.2013

Subsemnatii, Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan , salariati la Primaria
municipiului Alexandria, am procedat azi, 20.08.2013, la afisarea procesului verbal
al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din

14.08.2013, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Doina Berechet

Ceciu Alexandru-Razvan

8

