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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 22 august 2012 , 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 16 
(saisprezece ) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Dl. presedinte de sedinta Calota Florica Ica 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. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 18 iulie 2012, 
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, dl. presedinte de sedinta, Calota Florica Ica ,  da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, 
cel care, prin dispozitia nr. 2145 din 14 august si prin adresa nr. 16992 din aceeasi data, a convocat aceasta 
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali ai 
municipiului Alexandria si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitie „Instalatii de incalzire si instalare centrala termica cu functionare pe gaz la Gradinita nr. 4 in 
Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea  indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  
„Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN 6 (E70) in Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de 
asistenta si/sau de reprezentare pentru Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la  HCL nr.10 din 26 ianuarie 2012 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Consiliile   de 
Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 39 din 18 iulie 2012 privind 
stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 
munca prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru 
transportul public local de calatori; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure 
si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta 
necesitate, din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL nr.120 din 31.10.2007 
privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri intravilane din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Dunarii , nr. 380 A in 
CV 101; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Viilor , nr. 15 A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe str. Ion Creanga, nr. 55A in 
CV 84; 
 -Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea S.C. TERMA SERV SRL ALEXANDRIA ; 

-Petitii si interpelari.  
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse pe 

ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune retragerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele 
singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la utilitatile 
de stricta necesitate, din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de 
consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare pentru Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea S.C. TERMA SERV SRL ALEXANDRIA. 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de 
consultanta, de asistenta si de reprezentare pentru Municipiul Alexandria in dosarul nr. 
9340/2/2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei 
luni. 
 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
modelului legitimatiei pentru alesii locali ai municipiului Alexandria si a modelului semnului 
distinctiv al calitatii acestora, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 
x 

    x                 x 
 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a primit o mapa separata cu proiectele de hotarari si 
doreste sa primeasca. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost discutii si in consiliul local trecut. Materialele pot 
fi studiate la sediul primariei, in cadrul sedintelor pe comisii si nu numai, oricand, iar timpul pentru 
studiu este nelimitat. 

Pentru a se face mapa pentru fiecare consilier local in parte este foarte greu, de asemenea este 
foarte greu pentru a pune o persoana sa stranga proiectele din fiecare calculator. 

Tot dansul spune ca in mandatul trecut s-a facut mapa pentru fiecare consilier local in parte si 
s-a renuntat la aceasta idee. Hotararile consiliului local care se aproba in sedintele de consiliu se 
publica pe site-ul institutiei. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a solicitat mapa pentru consilierii locali PDL. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca in municipiul Alexandria, in zona peco, este o biserica 
inceputa de foarte mult timp. Tot dansul spune ca a discutat cu episcopul Alexandriei si 
Teleormanului, dl. Galaction Stanga, si s-a ajuns la concluzia ca aceasta biserica trebuie adusa la 
„rosu”, dupa cum spun constructorii, pentru a nu se mai degrada. Au fost prinsi 8 miliarde lei vechi 
dar nu sunt suficienti si doreste ca si consilierii locali sa fie de acord cu aceasta suma. Tota in cadrul 
acestei restificari bugetare au fost alocati 500 milioane lei vechi pentru Catedrala „Sf. Alexandru”, 
pentru biserica „Adormirea Maicii Domnului” au fost alocati 500 milioane lei vechi si pentru biserica 
„Sf Mina” al fost alocati 800 milioane lei vechi. 

Tot dl primar spune ca va trebui sa se gasesca si restul de 2 miliarde lei vechi pentru biserica 
din Peco. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 
forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si un vot „impotriva”(dl consilier Titirisca Florin). 
  

x 
    x                 x 

  
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  actualizarea  indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul  „Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN 6 (E70) in 
Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl  presedinte 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea  indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investitie „Instalatii de incalzire si instalare centrala termica cu functionare 
pe gaz la Gradinita nr. 4 in Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca de principiu este de acord dar pretul i se pare exagerat de mare. 
Dl primar spune ca in momentul in care se discuta de indicatori tehnico economici automat se discuta 

si de studiu de fezabilitate si proiect tehnic. Gradinita 4 este singura care a ramas fara centrala. Valoarea 
estimata este de 2,2 miliarde lei vechi. 

D-na director Gogoi Maria spune ca suprafata este mare si trebuiesc montate 3 centrale plus calorifere 
si tevi de legatura. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acesti indicatori tehnico economici reprezinta valoare maxima si 
nu este obligatoriu ca aceasta valoare sa fie atinsa. Lucrarea va fi scoasa la licitatie si este posibil ca suma sa 
fie mai mica.   

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 
                                                                                         x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  modificarea anexei la  HCL nr.10 din 26 ianuarie 
2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Consiliile   
de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si  roga sa se faca propuneri 
pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte 
urmatorii consilieri locali: Stancu Iuliana, Curea Gina si Cobarlie Silivia. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta 
buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret. 

D-na Stancu Iuliana, prezinta rezultatul votului secret dupa cum urmeaza: dintrun total de 16 
voturi, 16 au fost valabil exprimate. D-na Chesnoiu Postumia Roxanda a obtinut 15 voturi „da”, si 1 
vot „nu”,  dl Pana Ion a obtinut 15 voturi „da”, si 1 vot „nu”,  d-na Iancu Georgiana Georgeta a 
obtinut 15 voturi „da”, si 1 vot „nu”, dl Pisica Gheorghe a obtinut 15 voturi „da”, si 1 vot „nu” si dl 
Dumitrescu Florinel a obtinut 15 voturi „da”, si 1 vot „nu”. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba 
cu 15 voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier Titirica Florin). 

 
 
 

x 
x  x 

 
  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  modificarea anexei la HCL nr. 39 
din 18 iulie 2012 privind stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl  presedinte 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

   
x 

x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 
munca prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl  presedinte 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii 
de persoane pentru transportul public local de calatori, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt dl  presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi.  

   
x 

x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea anexei nr.1 la HCL nr.120 din 31.10.2007 
privind 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 dl  presedinte 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  
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x 
x  x 

 
  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local a unor terenuri intravilane din municipiul Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl  presedinte de sedinta supune la vot proiectul de 
hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

   
 

x 
x  x 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 strada Dunarii , nr. 380 A in 
CV 101, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca a fost facuta o solicitare de catre cineva in acest sens. 
D-na Dumitrescu Cornelia spune ca a fost facuta o solicitare in acest sens. 
Dl primar Victor dragusin spune  de acum incolo sa se anexeze la proiectele de hotarare si solicitarile 

cetatenilor daca ele exista. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 

forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si un vot „impotriva”. 
 
  
 

x 
x  x 

 
               

La urmatorul punct de pe ordinea de zi,  presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta 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 strada 
Viilor , nr. 15 A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl.  presedinte de 
sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
x 

x  x 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe str. Ion Creanga, nr. 55A in 
CV 84, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune 
la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, 
de asistenta si de reprezentare pentru Municipiul Alexandria in dosarul nr. 9340/2/2011, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florian spune ca parearea dansului este ca nu crede ca primaria trebuie sa 
achizitioneze astfel de servicii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista lege in acest sens care prevede ca numai consiliul local 
poate aproba achizitionarea de astfel de servicii. Tot dansul spune ca acest dosar priveste contestatia pe care 
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municipiul Alexandria a formulat-o impotriva deciziei Curtii de Conturi a Romaniei prin care primarului i s-a 
impus emiterea de dispozitii de imputare pentru salariatii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, 
pentru a li se imputa sporul de dispozitiv. Nu se pot incarca juristii din primarie cu asemenea responsabilitate. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si un vot „impotriva” (dl consilier Titirisca Florin).  

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la alegerea presedintelui de sedinta 
pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Calota Florica Ica propune ca presedintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni sa fie dl 
consilier Voicila Florea. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea dansului si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 
              In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 7994 din 21.08.20102 a AASPS 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  2012, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu  15 voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier 
Titirisca Florin). 

-Tabelul nominal nr. 7995 din 21.08.2012 al AASPS 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 
2012, conform HCL nr. 202 din 30.09.2010. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier 
Titirisca Florin). 

-Tabelul nominal nr. 7996  din 21.08.2012 al AASPS cu persoanele –Luptatori pentru Victoria 
Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna  septembrie 2012, 
conform HCL nr. 202/30.09.2012.   

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier 
Titirisca Florin). 

-Referatul nr. 7810/14.08.2012, al AASPS cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta constand in 
lemne de foc. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in municipiu Alexandria sunt foarte multe familii care o duc foarte 
rau. Experienta de iarna trecuta ne obliga sa gandim o solutie si pentru locuitorii de la case. Tot dansul roaga 
consiliul local sa fie de acord sa dea cel putin 1 metru cub de lemne familiilor indreptatite. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul si se aproba cu 15 voturi „pentru” si o abtinere (dl 
consilier Titirisca Florin). 

-punctul de vedere nr. 17284/17.08.2012, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea 
contractului de concesiune nr. 226 din 07.01.2000 pentru terenul in suprafata de 475,00 situat in str. Viilor , nr. 
1-3 zona FEDERALCOOP, de catre SC CASA SRL de la SC PRODIPET IMPEX SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria si se 
aproba cu 15 voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier Titirisca Florin). 

-punctul de vedere nr. 17247/17.08.2012, al Primarului municipiului Alexandria privind preluarea 
contractului de inchiriere nr. 12618/01.07.2011, pentru terenul situat in str. Bucuresti, intersectie cu str. Cuza 
Voda , bl. D 1, de catre SC M $B OK SRL , de la SA MEDGALAXYVET SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria si se 
aproba cu 15 voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier Titirisca Florin). 

-cererea nr. 15489/20.07.2012, a d-lui Goicu Florea care solicita anularea taxei de salubrizare. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca acesta cerere a directionat-o catre Consiliul local deoarece asa s-a 
adresat petentul. Acest domn s-a adresat si primariei si solictarea respectiva a fost directionata catre SC 
ALEXSAL PREST SA Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta spune ca acesta petitie va fi dirijata catre SC ALEXSAL PREST Alexandria 
pentru a formula un raspuns competent. 

-adresa salariatior SC TERMA SERV SRL nr. 1761/12.07.2012 prin care solicita adit financiar asupra 
activitatii Sindicatului Liber Terma Serv. 

Dl presedinte de sedinta spune ca acesta solictare va fi dirijata pentru a primi raspuns competent. 
-Raportul de activitate al d-lui Romica Parpalea in calitate de Director General al SC TERMA SERV 

SRL.  
Dl presedinte de sedinta spune ca la acest moment se fac verificari la aceasta societate si dupa 

finalizarea  acestora,  se va formula si trimite un raspuns competent. 
-punctul de vedere nr 17270/21.08.2012 al compartimentului juridic cu privire la adresa nr. 17270 din 

17.08.2012 a d-lui Romica Parpalea care solicta anularea Hotararii AGA SC TERMA SERV SRL. 
Dl presedinte de sedinta spune ca dl Parpalea Romica va primi raspuns competent. 
-Programul zilelor municipiului Alexandria, nr.17507 din 22.08.2012. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot programul zilelor municipiului Alexandria si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Forma contractului de inchiriere intre municipiul Alexandria si SC SOLARTECH RVC SRL cu 

sedinul in municipiul Bucuresti, cu privire la inchirierea terenului extravilan in suprafta de 54,05 ha (apsuni) in 
vederea monatarii de panouri fotovoltaice. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in luna martie a fost proiect de hotarare prin care s-a scos la 
licitatie acest teren in vederea inchirierii pentru montarea de panouri fotovoltaice. La aceasta licitatie s-au 
prezentat mai multe firme, iar licitatia a fost castigata de firma SC SOLARTECH RVC SRL. Tot dansul spune 
ca este o investitie buna pentru municipiul Alexandria deoarece creaza locuri de munca, se incaseaza banii din 
chirie, 420 milioane lei vechi pe luna, si se incearca negociere pentru a obtine curent la un pret mai mic pentru 
iluminatul public si institutiile publice din municipiul Alexandria cat si pentru locuitorii municipiului. 

Termenul in care investitia se va realiza este scurt. Alexandria se afla in zona cu cel mai mult timp 
sensin din Romania. 

De asemenea tot dl primar doreste ca Consiliul local al  municipiului Alexandria sa comenteze si sa 
amendeze acest contract. 

Dl Titirisca Florin spune ca doreste ca la punctul 6.3, al art 6, sa se specifice clar ca valoarea minimia 
esre de 420 milioane lei vechi si ca in urma renegocierii aceasta valoare nu va scadea. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca renegocierea reprezinta o crestere a chiriei si nu o scadere. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot forma contractului de inchiriere si se 

aproba cu unanimitate de voturi.  
 
 
 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                             Calota Florica -Ica                                                         Jr. Iulian Purcaru  
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DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
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               Nr. 17843 din 27.08.2012 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 22.08.2012 

 
 
 
 Subsemnatii,  Berechet Doina si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la 

Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 27.08.2012, la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  22.08. 2012,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                    INSPECTOR, 
   
                   Doina Berechet                            Ceciu Alexandru-Razvan 
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