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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 18 noiembrie 2013, orele 14,00, in sedinta extraordinara 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, 
domnul  consilier Tanase Florentiu fiind absent nemotivat.  
 Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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 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, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1936 din 12 noiembrie 2013 si prin adresa nr. 26830  din din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi;  
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public 
de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC 
CALOR SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Inspectoratul 
Judetean de Politie Teleorman, a unei parti din imobilul-constructie, situat in str. 1 Mai nr. 107, bloc 
B9, sc.A, din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun  apartinand domeniului privat de interes 
local a unui teren din municipiul Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre 
Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a unei parti din imobilul-constructie, situat in str. 1 
Mai nr. 107, bloc B9, sc.A, din municipiul Alexandria; 

Dl primar Victor Dargusin spune ca in cel imobil este posibil sa se transfere serviciul de 
eliberare pasapoarte deoarece in actualul sediu unde serviciul de pasapoarte isi desfasoara 
activitatea in prezent isi va desfasura activitatea Directia Regionala Antifrauda Fiscala. 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Politia 

Municipiului Alexandria, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, nr. 107, bloc B9, sc.A, parter; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 
69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea, fara plata, a unor bunuri aflate in stare de 
functionare din patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al 
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municipiului Alexandria, in patrimoniul municipiului Giurgiu si administrarea Consiliului local al 
municipiului Giurgiu. 

Exista o solicitare a Municipiului Giurgiu de transfer a unor centrale termice de la Municipiul 
Alexandria la municipiul Giurgiu.  

Municipiul Giurgiu functioneaza in momentul de fata in sistem centralizat.  
Tot dansul spune ca in urma acestei solicitari a initiat acest proiect de hotarare, dar in momentul 

in care o sa primeasca raspunsurile de la ministerul Economiei daca este cazul va revizui  acest proiect 
de hotarare. Deoarece aceste centrale au fost finantate in proportie de 95% de la bugetul de stat a 
considerat ca este oportun si necesar sa ceara un punct de vedere de la factori de decizie din ministerul 
economiei. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, 
transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV 
S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca Consiliul de Administratie s-a intrunit de la infiintarea 
societati si cine este presedintele Consiliului de Administratie. 

Dl director al SC TERMIC CALOR SERV SRL, Burcea Virgil, spune ca in fiecare luna 
consiliul de administratie s-a intrunit cel putin odata iar presedintele Consiliului de Administratie este 
dl Pisica Gheorghe. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca dl Burcea Virgil a fost sau este remunerat si de la SC 
TERMA SERV SRL. 

Dl Burcea Virgil spune ca adminsitratorul judiciar i-a cerut sa ramana sa lucreze cu program de 
2 ore avand in vedere faptul ca a lucrat la TERMA SERV si cunoste problemele. 

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 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 bun  apartinand domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul Alexandria, 
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 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 
folosinta gratuita pe termen limitat, catre Politia Municipiului Alexandria, a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, nr. 107, bloc B9, 
sc.A, parter, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
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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 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 anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, 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 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” ( d-nii 
consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

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 hotarare cu 
privire la transmiterea, fara plata, a unor bunuri aflate in stare de functionare din patrimoniul 
municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in patrimoniul 
municipiului Giurgiu si administrarea Consiliului local al municipiului Giurgiu, 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 16 voturi „pentru” si 2 „impotriva” ( d-nii 
consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

Dl primar spune ca in zona blocurilor „I-uri” din municipiul Alexandria si in alte zone din 
municipiu au fost raspanditi niste fluturasi care nu sunt semnati de catre nimeni si doreste sa aduca la 
cunostinta  consiliul local continutul acestor fluturasi. 

Modul de a transmite informatii in acest fel este un mod nociv pentru cetateni. 
Dl primar da citire respectivului fluturas. 
„Titlul acestor fluturasi este „Cheltuieli stupide din banii contribuabililor”. 
„-Semnal de intrare in orasul Alexandria dinspre Bucuresti>>Cost proiect :9 miliarde vechi sau 

900.000 lei doar UN SEMN.” 
Dl primar Victor Dragusin spune ca in consiliul local au fost aprobati indicatorii tehnico-

economici iar aceasta suma reprezinta contra valoarea a 4 semne de intrare in oras pe cele 4 cai.  
Tot dansul spune ca cel care a gandit asa ceva este nu este un iubitor al orasului ci este un om 

care incearca sa introduca zanzanie. Aceasta informate este o minciuna. 
„-O singura locuinta de serviciu va fi dotata cu centrala termica la blocul L28 (de ce nu toate 

locuintele de serviciu??) si doar cea pentru pupilul lui Dragnea presedintele consiliului judetean. Pret 
estimativ 12.000 lei sau 120 milioane lei vechi.” 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in cadrul sedintei de consiliu local s-a aprobat alocarea unei 
sume in vederea montarii unei centrale de apartament la locuinta de protocol a Primariei care nu se mai 
afla in sistemul centralizat. Acest apartament nu este singurul la care s-au montat centrale, la blocurile 
sociale care apartin municipiului a fost montata centrala si locuintele ANL sunt dotate cu centrala si 
mai sunt si alte locuinte de serviciu pe care municipalitatea le-a dotat cu centrale.  

Si aceasta informatie este o minciuna. 
„-Cheltuieli pe cele 9 luni trecute din an la directia Cultura de 10 miliarde lei vechi (actiuni 

culturale si de tineret) 
Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta a fost interpelarea d-lui consilier Titirisca Florin si 

spera ca nu dansul sa fie promotorul acestui fluturas. Tot dansul spune ca a rugat colegii din aparatul de 
specialitate sa-i transmita toate cheltuielile. Aceste documente le are si le va prezenta la sedinta 
ordinara, aceste cheltuieli au fost aprobate de Consiliul local, 10 miliarde reprezinta actiuni culturale si 
de tineret.  
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Alexandrenii prin sondajul de opinie care va fi realizat vor spune daca este just sa se genereze 
niste activitati in fiecare luna pentru toti Alexandrenii. 

 Aici nu se discuta despre banii veniti din sponsorizari care sunt inclusi in aceasta suma. 
Aceasta suma raportata la 1000 de miliarde cat este bugetul consolidat al municipiului este foarte mica. 
Pentru antrenarea cetatenilor in activitati culturale suma nu este mare. 

„-16 miliarde lei vechi la culte, casa de cultura care acuma nu mai are curent electric ca nu a 
fost platita factura, si sport,-acesti bani sunt trecuti tot la cultura dar alta ramura.” 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in executia bugetara se poate observa ca cheltuielile cu 
sportul s-au diminuat la jumatate fata de anul trecut.  

Prin aprobarea consiliului local s-au dirijat sume catre obiectivele de cult din municipiu si se 
vor dirija si in continuare. Aceste edificii sunt importante pentru partea sufleteasca a cetatenilor.  

Tot dansul spune ca va dirija si in continuare sume pentru lacasurile de cult cele mai multe 
dintre ele fiind ortodoxe, dar au fost dirijate sume si catre alte culte, cum ar fii adventisti, baptisti etc. 

 Cea mai mare suma de bani a fost data la Biserica Sf Mina si ar trebui ca in acest mandat sa se 
puna umarul al infiintarea unei noi biserici in municipiul Alexandria. 

„-copertinele in spatele blocului intre blocurile 300 si 400, inlocuirea garajelor cu simple 
copertine valoarea proiectului este estimata la 5 miliarde lei vechi....comparatie cu proiectul de semn 
intrare in oras care este UN semn ... iar copertinele o sa creeze peste 50 locuri de parcare... deci un 
semn este mai scump decat 50 locuri de parcare?!” 

Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt doua cartiere unde se fac copertine la propunerea 
dansului si aprobarea Consiliului local. Acest fluturas reprezinta o actiune marsava de deningrare a 
activitatii dansului cat si a consiliului local. 

„-Refuzul consilierilor USL de o marire modica a burselor de merit si performanta care se 
acorda din partea primariei catre copii si sportivii de la 70 lei la 100 lei (700 mii lei veci la un milion lei 
vechi ) si de la 100 lei la 150 lei (un milion la un milion jumatate) valoarea acestor burse nu depaseste 
suma 20.000 lei (doua sute de milioane vechi)... copii si sportivii nostri cu care ne mandrim in diferite 
ocazii (olimpiade nationale si internationale , concursuri etc.) nu au valoare pentru noi doar domnul 
nostru drag presedintele  consiliului judetean este mandria acestui oras.” 

Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt alocate 11 miliarde lei vechi pentru burse iar cei care 
redacteaza acest fluturas spun 200 milione lei vechi. Municipiul Alexandria este in prima treime a celor 
mai mari burse dintre municipiile resedinta de judet, acest cuantum a fost aprobat acum 3 ani iar de 
curand s-a facut o singura modificare.  

D-na director economic Haritina Gafencu spune ca cuantumul burselor sociale a scazut de la 50 
de lei la 40 de lei, pentru a beneficia mai multi copii.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca a dorit sa informeze consiliul local cu privire la ceea ce 
circula prin oras si cei care au conceput acest fluturas vor raspunde in fata legii. 

(fluturasul este anexat prezentului proces-verbal).                                                                
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier, 
           
                           Petcu Marian Dragos                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.27665 din 20.11.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 18.11.2013 

 
 
 
 Subsemnatii,   Ceciu Alexandru-Razvan si Ene Paulica, salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  astazi, 20.11.2013, la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

18.11.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    INSPECTOR,                                                    INSPECTOR, 
   
          Ceciu Alexandru-Razvan                                              Ene Paulica                                           
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