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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 27 februarie 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, 
d-nii consilieri Tanase Florentiu,  fiind absent nemotivati.  
 Dl. presedinte de sedinta Popescu Dumitru Dan 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 21 
februarie 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, dl. presedinte de sedinta, Popescu Dumitru-Dan,  da cuvantul d-lui. primar 
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 271 din 20 februarie 2013 si prin adresa nr. 4458 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane 
fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Bucuresti, zona Kaufland; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe E 70, zona Service auto 
Daewo; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, zona 
bloc 501; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Constantin Brancoveanu, 
nr.71; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, nr. 3A; 
  -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje auto;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr.  124/16.06.2009 privind 
functionarea unei parcari cu plata pe str. Constantin Brancoveanu, tronson cuprins intre Str. Dunarii si 
Str. Cuza Voda; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes 
local a unui teren din municipiul Alexandria; 
 -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. Dunarii, nr. 238B, in CV 
93; 
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 -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. Cuza Voda nr. 100A, in 
CV 52; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Al. Ghica, nr. 177A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Turnu Magurele, nr. 2bis; 
 -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. 143A, in CV 
66; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul public de interes local 
Administratia Domeniului public Alexandria a „Locurilor de joaca si relaxare din municipiul 
Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 88/12.04.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „Strand 
Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare 
si reparare strazi pe anul 2013-municipiul Alexandria,; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 118/31.05.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria . 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Viitorul 
003 Alexandria pentru sustinerea activitatii sportive din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de muzica usoara si 
populara „Festivalul Martisorului pentru copii”-prima editie, in municipiul Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive 
si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria pe anul 2013; 
 -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 modificarea si completarea HCL nr.  124/16.06.2009 
privind functionarea unei parcari cu plata pe str. Constantin Brancoveanu, tronson cuprins intre 
Str. Dunarii si Str. Cuza Voda; 

-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. Dunarii, nr. 238B, in 
CV 93. 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
-Proiect de hotarare cu privire la functionarea unei parcari cu plata pe str. Constantin 

Brancoveanu, tronson cuprins intre Str. Dunarii si Str. Cuza Voda; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra 
constructiilor si instalatiilor pe care S.C.  SOLARTECH  R.V.C. S.R.L. Bucuresti, le va realiza 
pe terenul ce face obiectul Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea intocmirii proiectului „Modernizare str. 
Libertatii tronson cuprins intre Str. Ion Creanga si Str. Bucuresti in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 
2013 privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza 
municipiului Alexandria. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu doreste nicio completare a ordinii de zi , doreste sa i 
se faca mapa separata cu materialele care urmeaza sa fie discutate in sedinta, pentru a avea timp sa le 
studieze din punct de vedere al legalitatii cu specialistii de la partid si sa faca propuneri cu eventuale 
amendamente. 
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Dl primar Victor Dragusin propune consilierilor locali ca la prima sedinta pe comisii sau in 
momentul in care primesc ordinea de zi sa solicite, punctual, secretariatului proiectele de hotarare pe 
care doresc sa le analizeze in mod special si li se vor pune la dispozitie acele proiecte. Nu are niciun 
rost sa se copieze toate proiectele deoarece multe dintre ele sunt doar procedure birocratice fara 
impact asupra cetatenilor. 

Nu este posibila intocmirea de mape pentru fiecare consilier deoarece salariatii de la Serviciul 
Cancelarie sunt in numar redus. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca in mandatul trecut dl. consilier Filip Constantin a solicitat 
mapa pentru fiecare consilier in parte , au fost facute 21 de mape , peste 12.000 de coli si in scurt timp 
s-a renuntat la aceasta idee deoarece consilierii locali nu ridicau materialele. 

Tot dansul propune consilierilor locali sa vina sa spuna ce proiecte de hotarari doresc la prima 
sedinta pe comisii si li se vor pune la dispozitie la a doua sedinta. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este de acord cu propunerea d-lui consilier si a d-lui 
primar, dar nu solicitase mapa cu material pentru fiecare consilier, ci numai doua mape pentru 
grupurile de consilieri ARD si PP-DD. 
 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. 
 Dl primar Victor Dragusin propune consiliului local ca proiectul de hotarare cu privire la 
aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra constructiilor si instalatiilor pe care S.C.  
SOLARTECH  R.V.C. S.R.L. Bucuresti, le va realiza pe terenul ce face obiectul Contractului de 
inchiriere nr. 17622/23.08.2012, sa fie dezbatut primul deoarece este foarte urgent. 

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 aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra constructiilor si instalatiilor 
pe care S.C.  SOLARTECH  R.V.C. S.R.L. Bucuresti le va realiza pe terenul ce face obiectul 
Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012, 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 
acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice, 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 presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Bucuresti, zona Kaufland, 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 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe E 70, zona Service auto Daewoo, dupa care se trece la intrebari, 
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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 presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, zona bloc 501. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut la dosar o lista cu semnaturi, d-na Gina Selea a 
spus ca nu este nevoie de semnaturi. 

Tot dansul intreaba daca este sau nu este nevoie de lista cu semnaturile locatarilor. Daca nu 
este nevoie de ea, intreaba de ce a mai fost pusa la proiectul de hotarare aceasta lista. 

Tot dansul intreaba ce se intampla daca semnau doar 6 persoane si o persoana  nu semna. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest proiect de hotarare este vorba de o alee de acces 

de 2,5 m si nu crede ca este nevoie de acordul locatarilor este vorba de exces de zel din partea 
salariatilor. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca acceptul este pentru un gol de usa. 
Dl primar Victor Dragusin solicita lamuriri de la dl. secretar sau d-na Rodica Baicu  daca 

exista o hotarare de consiliu local adoptata in anul 2008 sau 2009 prin care primarul este imputernicit 
sa atribuie astfel de terenuri pentru alei acces prin dispozitie a primarului fara sa mai fie nevoie de 
hotarare de consiliu local si solicita o informare scrisa cu privire la aceasta situatie. 

Nemaifiind si alte discutii 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 Neacsu 
Alexandru si Titirisca Florin ).   

 
 

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  
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Str. Constantin Brancoveanu, nr.71, 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 presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, nr. 3A, 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 
inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje auto, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca fata de forma prezentata la comisii a mai aparut o 
modificare in sensul ca se mai adauga un articol care are urmatorul cuprins: „ In cazul in care se 
executa lucrari de reabilitare sau modernizare a cartierelor, contractele de inchiriere se reziliaza 
unilateral de proprietar”. Deoarece orice hotarare este perfectibila. In municipiu in locul garajelor am 
facut copertine, dar am tinut cont de ce au vrut si cetatenii, in zona peco nu au vrut sa darame 
garajele. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca daca se va da autorizatie de construire pentru  constructie 
provizore este de acord cu proiectul de hotarare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca atunci cand se spune ca o constructie este provizorie, se 
refera la statutul ei, nu la materialul din care este construita. Atunci cand este cazul ele vor fi 
demolate indiferent de materialul din care sunt construite. In caietul de sarcini va fi trecuta aceasta 
prevedere ca omul sa stie ca este posibil sa darame garajul daca zona urmeaza sa intre in reabilitare. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca ar trebui ca planul de investitii sa fie multianual ca 
oamenii sa stie ca daca construiesc un garaj este posibil ca la anul sa-l darame. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca toate proiectele de investitii se gasesc in strategia de 
dezvoltare a municipiului. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui primar 
si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu amendamentul d-
lui primar si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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 declararea ca bun apartinand domeniului public 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 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin ).   

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 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, 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 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, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin ).  

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 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria , situat in Str. Cuza Voda nr. 100A, in CV 52, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
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D-na consilier Cobarlie Silvia spune ca in conformitate cu prevederile art. 46 din Legea 
215/2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si comletarile ulterioare nu va 
participa la dezbaterea si aprobarea acestui proiect de hotarare deoarece are interes patrimonial si 
paraseste sala. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru 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 
hotarare cu privire  la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Al. Ghica, nr. 177A, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca terenul este ca si dat, deoarece este ingradit, insa pentru 
un asezamant social este de acord sa-l dea. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca terenul ingradit este teren privat, acest proiect de hotarare 
vizeaza terenul de langa acest teren ingradit. 

Tot dansul spune ca este un asezamant acceptat de episcopie si este posibil ca municipiul sa 
devina partener in cadrul acestui proiect. 

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 
vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Str. Turnu Magurele, nr. 2 bis, 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 presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte 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 in Str. Dunarii, nr. 143A, in CV 66, 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 administrare catre Serviciul public de interes local Administratia Domeniului public Alexandria a 
„Locurilor de joaca si relaxare din municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreba cine s-a ocupat de aceste locuri de joaca pana acum. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca pana acum au fost in administrarea primariei la directia 

Tehnic Investitii, dupa finalizarea acestor locuri de joaca ele pot ramane in administrarea primariei 
sau pot fi date in adminitrare. 
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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 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 HCL nr. 88/12.04.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „Strand Vedea”, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin propune marirea programului de lucru la terenul de fotbal, pe 
timpul verii  pana la ora 00.00, iar iarna sa nu mai inceapa de la ora 14.00, ci de la ora 9.00. 

Tot dansul propune eliminarea art.30 din Regulament, unde se prevede ca un numar de 10 
salariati sa aiba gratuitate la intrarea in strand. 

Dl primar spune ca acest articol a fost introdus in urma unei solicitari a sindicatului. 
Beneficieaza un numar de 10 salariati nominalizati de sindicat, dar mai beneficieaza si salariatii 
societatilor subordonate, ca un mic favor. Este de acord ca 10 salariati sa meraga acolo deoarece mai 
sunt 1500 de cetateni care beneficieaza de gratuitate. Asa cum angajatii din banci iau credite 
preferentiale, asa cum CEZ-ul are tarife preferentiale pentru angajati. 

Tot dansul spune ca programul iarna a fost micsorat pentru a se scuti angajarea a inca unui 
schimb de personal, din ratiuni economice pentur a scuti niste banii. 

Dl Manole Stoica, spune ca dupa ora 21.00 la strand mai ramane decat paza , acestia nu sunt 
competenti sa umble la instalatia electrica in cazul unei pene de curent, iar lipsa de personal cu 
raspundere si gestiune nu permite modificarea programului.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca propunerea d-lui consilier este pertinenta si va trebui pe 
viitor sa se gaseasca o solutie ca acest program sa fie modificat, momentan sa fie lasat asa si sa se 
incerce o negociere cu firma de paza. Daca va fi de acord firma promit ca programul va fi modificat. 

Dl consilier Stelica Talpiga spune ca este in imposibilitatea de a face sauna sambata sau 
duminica deoarece aceasta are program doar  in zilele de marti si joi. 

Dl Manole Stoica spune ca in conditiile in care se acopera cheltuielile de functionare aceasta 
se poate folosi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca ar trebui sa se prevada ca administratia bazei sportive 
poate modifica programul in functie de solicitari. Incalzirea saunei se face cu o ora inainte, nu se 
poate consuma 5 kw /ora degeaba. Acest program a fost introdus pentru a instala o anumita rigoare nu 
faca fiecare cand vrea. 

Dl Manole Stoica spune ca au mai fost solicitari dar nu s-au mai prezentat si ar trebui sa 
plateasca inainte. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui 
Titirisca Florin privind modificarea programului la terenul de fotbal si este respins cu 2 voturi 
„pentru”(d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru) , o „abtinere” (dl consilier Voicila 
Florea) si 15 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui Titirisca Florin privind eliminarea 
art. 30 si este respins cu 2 voturi „pentru” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru) si 16 
voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru).   
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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 
aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi pe anul 2013-
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest proiect ar trebui amanat pana dupa aprobarea 
bugetului deoarece valoarea acestuia fiind de 1.000.000 euro , este vorba de investitii, nu de 
reabilitari. 

Tot dansul spune ca sunt 5 miliarde lei vechi alocati pentru reabilitarea fantanii arteziene. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca aceste sume sunt adunate trebuiesc doua bugete 

consolidate pentru a le putea acoperi. 
Tot dansul spune ca ASCE face reparatii la obiectele de investitii deja realizate. Inainte de 

adoptarea bugetului nu se pot face investitii deoarece pentru investitii trebuiesc aprobate SF, 
Indicatori tehnico-economici , proiectare , scoatre la licitatie etc. inainte de aprobarea bugetului se pot 
face doar reparatii. 

Fantana din parcul de la Cinematograf este o fantana in pardoseala, jeturile de apa  ies din 
pardoseala si vor fi colorate de niste becuri. Aceasta fantana  a fost data ca investitie la ASCE in 
bugetul anului 2012 este neterminata, nu este platita.  

  Pentru anul 2013 a fost incredintata tot la ASCE, dar pentru finalizare. 
Tot dansul spune ca in acest proiect de hotarare este vorba de reparatii si reabilitari pe 

domeniul public, nu de investitii. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca lucrarile de reabilitare din parcul de la cinema sunt 

catastrofale, asfaltul este jalnic si intreaba cat a costat lucrarea. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca lucrarile de reabilitare au fost terminate, dar aceste lucrari 

au garantie 2 ani. Garantiile bancare pe care firmele executante le au depuse vor fi executate daca 
lucrarile se dovedesc necorespunzatoare. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 „pentru” si 2 voturi „impotriva”( 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 modificarea si completarea HCL nr. 118/31.05.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin il felicita pe dl primar pentru regulamentul de convietuire sociala, 
a fost gandit pentru cetateni. 

La art. 151 care trebuie modificat deoarece suna in felul urmator: „ cu acordul asociatiei de 
locatari si al locatarilor limitrofi”. Tot dansul intreaba ce se intampla daca nu se obtine acordul 
asociatiei de proprietari, daca administratorului nu-i plac animalele. Propune sa ramana doar acordul 
locatarilor limitrofi. 

D-na director Rodica Baicu spune ca acest regulament respecta intru totul legea, iar aceasta 
propunere  de modificare a venit de la SC „Serviciul Sanitar Veterinar” SRL Alexandria. 

Dl Neacsu Ionut doreste sa fie introdusa sintagma „animale adulte de companie”. 
Dl presedinte de sedinta formuleaza cuprinsul art. 151 pct 1) si pct 1)^1 : 
-pct 1) in apartamentele din imobilele cu mai multe locuinte pot fi detinuti maxim 2 caini si 

doua pisici ca animale adulte de companie cu acordul locatarilor limitrofi. 
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-pct 1) ^1 „in curti poti fi detinuti 3 caine si 3 pisici ca animale adulte de companie sau mai 
multe, dar numai cu acordul vecinilor limitrofi”. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, reformuleaza articolul cu cele doua 
amendamente il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu amendamentele 
aprobate  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 
asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Viitorul 003 Alexandria pentru sustinerea 
activitatii sportive din municipiul Alexandria,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 presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea organizarii concursului de muzica usoara si populara „Festivalul 
Martisorului pentru copii”-prima editie, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca fata de forma prezentata la comisii la art.1 a fost adaugata 
perioada 21-27 martie. 

D-na consilier Brosteanu Andreea spune ca despre cultura se discuta din ce in ce mai putin , in 
zilele noastre, municipalitatea trebuie sa sustina tinerii talentati. Inaugurarea acestui festival poate fi o 
alternativa de a nu mai sta in fata calculatorului, o oportunitate de a-si promava valoarea. 

Avem obligatia sa ne implicam cu totii, este de fata si presa locala care mereu s-a implicat in 
astfel de proiecte. 

Trebuie sa ne gandim la o locatie unde sa sustinem pregatirea acestor tineri. 
Dl primar Victor Dragusin se lupta de ceva timp sa deschida un Centru al Artelor si se discuta 

cu sindicatele pentru a prelua Casa de Cultura, unde se doreste amenajarea unui cinematograf, a unei 
sali de teatru. Putem avea o sursa de finantare mixta intre Consiliul local si al Consiliului Judetean. 

Tot dansa o felicita pe d-na Alexandra Dragut pentru aceste initiative. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca la art. 3 s-a strecurat o greseala si doreste eliminarea 

Clubului Sportiv Viitorul 003 din acest articol. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentele d-lui primar si se aproba cu unanimitate 

de voturi.  
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 
aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 
municipiul Alexandria pe anul 2013, 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.  
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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 functionarea unei parcari cu plata pe str. Constantin Brancoveanu, tronson 
cuprins intre Str. Dunarii si Str. Cuza Voda, 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  
aprobarea intocmirii proiectului „Modernizare str. Libertatii tronson cuprins intre Str. Ion Creanga si 
Str. Bucuresti in 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 

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 modificarea si completarea H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2013 privind 
aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului 
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 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”( d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

x 
x  x 

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

- Tabelul nominal nr. 1637 din 21.02.2013 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 martie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 1638 din 21.02. 2013 a AASPS , pensionarii cu domiciliul in Alexandria 

cu pensii de pana in 732,80 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban, pe luna 
martie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr.1640 din 21.02.2013 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna martie 2013, conform HCL 
nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 1639 din 21.02.2013 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 martie 
2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul nr. 1698/22.02.2013 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de 

urgenta pentru incalzirea locuintei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada 
sezonului rece februarie 2013-martie 2013, in cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri 
reduse, care nu utilizeaza sursele de incalzire a locuintei prevazute in OUG nr. 70/2011. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Referatul AASPS nr. 1697/22.02.2013 cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 
persoanelor singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la 
utilitatile de stricta necesitate. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 4748 din 22.02.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 17408/07.09.2007, pentru terenul amplasat in str. Libertatii, 
pietonala, poz 5, de catre SC ALBEDO SRL de la SC FRANCOS SRL. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 4847/25.02.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

preluarea contractului de inchiriere nr 8148/15.07.2004 pentru spatiul comercial, poz 1, situat in str. 
Libertatii, Piata Unirii, de catre SC AGROPEST SEED SRL de la SC AGROTEL 001 SA. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 4749/22.02.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

preluarea contractului de inchiriere nr 16530/06.08.2007 pentru spatiul comercial, amplasat in sos. 
Turnu Magurele, zona blocurilor 597-598 si a contractului de inchiriere nr. 16531/06.08.2007 pentru 
spatiul comercial amplasat in sos Turnu Magurele zona blocurilor 597-598 de catre SC SMV COM 
SRL de la SC NOVIS SRL. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr.3157/25.02.2013 cu privire la 

solicitarea de modificare a contractului de asociere nr 7221/08.04.2011 incheiat cu CSS 
ALEXANDRIA. 

Dl secretar Iulian Purcaru atentioneaza consilierii locali ca prin aceasta modificare din banii 
care vor fi alocati catre CSS acestia din urma pot plati si cantonamentele sportivilor nu numai 
competitiile sportive. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este de acord cu modificarea dar cu conditia sa participe 
la toate competitiile sportive si dupa aceea sa participe la cantonamente. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca in contractul de asociere sunt prevazute sume numai 
competitiile sportive acum doresc sume sa participe si la cantonamente. 

Dl consilier Titirisca Florin doreste ca CSS sa-si asume calendarul competitional. 
Dl consilier Voicila Florea spune ca in anul 2011 cand era director prof Gudan , au solicitat 

asocierea numai pentru competitii sportive nu si pentru cantonamente. Tot dansul spune ca se pot 
duce in cantonamente din alte resurse financiare ceea ce se aloca de la consiliul local sunt numai 
pentru competitii sportive. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba daca este legal sa se plateasca cantonamentele din bugetul 
local. 

D-na consilier juridic Chesnoiu Postumia spune ca se doreste inlocuirea sintagmei „competitii 
sportive” cu  sintagma „activitati sportive”. Aceste activitati sportive includ competitii sportive 
oficiale, competitii sportive amicale, actiuni de pregatire sportiva (cantonamente) etc. 

Dl Manole Stoica spune ca activitatea sportiva implica competitia sportiva, cantonament 
sportiv si achizitionarea de echipament sportiv. Sunt ramuri de sport cum ar fi spre exemplu 
atletismul unde daca nu participi cu un sportiv de varf la un cantonament de 4-5 zile nu se pot obtine 
rezultate. Aici se poate vorbi si de achizitinarea de echipament sportiv deoarece banii de la minister 
sunt foarte putini.  

Mai sunt ramuri de sport cum ar fi tenisul de camp unde trebuie acumulate puncte anterior 
competitiilor nationale si pentru obtinerea acestor puncte trebuie sa participe si la alte turnee, locale 
sau zonale. 

Dl consilier Voicila Florea este de acord cu cantonamentele dar sa aiba banii pentru ele. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca un cantonament costa mai mult decat o competitie. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca unei ramuri de sport de la CSS i se aproba banii 

pentru cantonament toate celelalte ramuri de sport vor venii sa ceara bani sa plece in cantonamente. 
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Tot dansul spune ca trebuie intai lamurit daca se pot finanta cantonamemtele pana la sedinta 
de buget si daca este legal sa prindem o suma si sa o gestioneze cum vor. Dar este posibil sa plece 
doar unii in cantonamente iar altii sa nu prinda nimic. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca este vorba de foarte multi banii.  
-Adresa nr. 3484/07.02.2013 a SC ANDREEA LUIGI SRL.-D, care solicita lamuriri cu 

privire la raspunsul nr. 2859 din 08.01.2013. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca in mandatul trecut a mai existat o astfel de solicitare iar 

consiliul local de atunci a hotarat sa nu aprobe amplasarea de astfel de rulote. Consilierii locali pot 
promava un astfel de proiect de hotarare daca doresc dar dansul nu va promova niciodata un 
asemenea proiect de hotarare. 

Consiliul local si-a insusit punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria.  
-adresa nr. 14 din 19.02.2013 a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania Filiala 

Teleorman solicita sprijin si colaborare pentru desfasurarea de actiuni. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca  trebuie promovat un proiect de hotarare de asociere intre 

municipiul Alexandria si Crucea Rosie in limitele prevederilor bugetare. 
-adresa nr. 5 din 07.02.2013 a Asociatiei Crescatorilor de Animale care solicita prelungirea 

contractului de inchiriere nr. 14753 /04.07.2003 prin act aditional pentru suprafata de 232, 51, ha cu 
destinatia de pajiste. 

Dl primar Vcitor Dragusin face o scurta prezentare powerpoint cu terenurile din extravilanul 
municipiului Alexandria.  

Islazurile comunale sunt in suprafta totala de 322,25 ha, 
Cea mai mare parcela de teren cu aceasta destinatie este de 241,7 ha situat in imeditata 

vecinate a comunei Mavrodin (la Cioroaica). Mai avem 55,33 ha a fost pusa la dispozitia unei 
companii pentru amplasarea de panouri fotovoltaice, mai sunt doua bucati mai mici in zona 
aeroportului, una de 11,42 ha si una de 14,23 ha. Pana acum 232 de ha a fost inchiriata asociatiei 
crescatorilor de animale, anul trecut hcl a expirat, noi stiam de intentia investitorilor. Asociatia 
crescatorilor de animale vine si ne propune sa le dam locatia Cioroaica. 

Cele doua bucati mici din zona aeroport nu ar trebui date deoarece sunt singurele zone 
compacte pe care municipiul le mai are pentru dezvoltarea unor zone rezidentiale sau pentru 
dezvoltarea de investitii.  

Niste investitori greci  au fost sa viziteze zona de la Cioroaica si ar fi dispusi sa investeasca pe 
o suprafata de  aproximativ 40 ha si ii intereseaza. Daca legea va permite sa se schimbe destinatia 
islazului comunal in teren curti constructii. Acest teren nu va prezenta interes pentru un potential 
investitor deoarece este departe de oras si nu are utilitati. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca solicitarea acestei asociatii este de 232 ha din 241,07. 
Acum ramane de vazut ce suprafata trebuie atribuita. 

Dl Rosu Dumitru presedintele Asociatie Crescatorilor de Animale spune ca in anul 2007 i-a 
fost inchiriata suprafata de 232 ha cu o chirie de 100 milioane lei vechi pe an pe care le-a achitat la zi. 
S-a confruntat cu o situatie deosebita ca trebuie sa plateasca un miliard pentru impozitul pe teren plus 
penalitatile aferente in urma controlului Curtii de Conturi. In instanta s-a hotarat sa plateasca doar 
impozit pe teren fara penalitati aproximativ 700 milioane lei vechi. 

Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl Rosu ce trebuie sa faca in concret Consilul local. 
Dl Rosu Dumitru spune ca doreste prelungirea contractului de inchiriere pentru suprafata de 

232 ha. 
Dl consilier Voicila Florea propune ca 25 ha din aceasta suprafata sa ramana la dispozitia 

investitorilor. 
Dl consilier Stelica Talpiga intreaba cum se va proceda daca in aceasta perioada de 10 ani in 

care terenul va fi concesionat vor veni investitori care vor avea nevoie de teren. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca datorita normelor europene, este posibil ca in scurt timp 

acesti crescatori de animale sa nu mai aiba voie cu animalele in oras.  
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Dl Titirisca Florin propune sa li se concesioneze pentru 10 ani o suprafa de 200 ha iar restul sa 
ramana la dispozitia municipiului pentru a le acorda investitorilor interesati. 

Dl. primar Victor Dragusin propune ca pentru sedinta din luna martie sa se initieze un proiect 
de hotarare pentru inchirierea terenului cu detinatia islaz comunal. 

Dl Rosu Dumitru spune ca sunt presati de APIA sa faca dovada acestui teren pentru a 
beneficia de subventie. Tot dansul spune ca doreste prelungirea contractului din vara. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se poate prelungi retroactiv un cantract care a expirat 
din vara. Tot dansul spune ca doreste sa se faca verificari de catre registrul agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului sa vada daca mai exista o alta asociatie a crescatorilor de 
animale. 

-Dl Buga presedintele Asociatiei Profesionala Fratia spune ca tarifele din piata centrala au fost 
marite prea mult de la 120 lei pe 2,5 mp la 270 lei mp. Tot dansul spune ca este de acord cu marirea 
tarifelor dar cu 30% nu cu 120 %. 

Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca membrii asociatiei patronale refuza sa 
semneze actele aditionale, unii dintre ei sunt restanti la plata chriei. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca dansii au facut greva deoarece taxele au fost majorate si 
cu 300%  la cimitire. Tot dansul spune ca nu a fost consultat mediul de afaceri din piata cand au fost 
stabilite taxele in piata. Cere ca dl Cretu, d-na Avram si dl. Draghici sa-si dea demisia deoarece 
societatea este pe pierdere. O societate care este pe pierdere trebuie sa dea faliment. 

Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca aceste tarife au fost in dezbatere publica dar 
mediul de afaceri din piata nu a fost interesat, doar o parte din acesti comercianti au fost prezenti la 
dezbatreea publica. Tarifele nu pot fi modificate retroactiv. 

Dl Buga spune ca au garantii pe trei luni, pe fiecare toneta pe care societatea ii foloseste. 
Dl director Cretu Anghel spune ca societatea pune la dispozitie o masa , daca nu plateste 

chirie pe masa inseamna ca o ocupa abuziv. Tot dansul spune ca a preluat contractele si le-a dus la 
sfarsit in anul 2011, in anul 2012 ar fi trebuit sa se alinieze la nivelul celorlate tarife din piata pentru 
ca au ramas la nivelul din 2008, dar au gasit intelegere si au ramas la aceleasi tarife. 

Deoarece dansii plateau chiria la nivelul anului 2008 acum, cand trebuie sa se alinieze la 
nivelul anului 2013 li se pare foarte mare. 

-raportul de activitate nr. 207307/30.01.2013 al Politiei Municipiului Alexandria. 
Dl Comisar Sef Ciorobescu Iulian prezinta raportul anual de activitate al Politiei Municipiului 

Alexandria. 
Dl primar Vcitor Dragusin spune ca  in oras exista 2 clanuri, unul este foarte violent iar al 

celalalt mai pasnic. In anul 2013 trebuie rezolvata problema clanurilor care bruscheaza oamenii, le 
fura din buzunare, deoarece este inadmisibil ca 8 oameni sa faca ce vor intrun oras de 1100 ha 
intravilan. Tot dansul spune ca doreste reorganizarea politei locale sa lucreze pentru cetatean, 
increderea in Politia Locala este foarte mica. Trebuie ca Alexandria sa fie un oras sigur. 

Dl primar solicita d-lui comisar sef sa dirijeze lucratori de la politia nationala si politia rutiera 
in centrul de comanda, deoarece acesta nu este exploatat cum trebuie. 

Dl comisar sef spune ca doreste infiintarea unor patrule mixte compuse din politisti nationali 
si politisti locali pentru a eficientiza activitatea politiei locale, acestia din urma vor invata de la 
politistii nationali procedurile si tactica politieneasca. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu aceasta propunere. 
-adresa inregistrata la nr. 4925 din 25.02.2013 a d-lui Parpalea Romica care solicita revenirea 

la relatii cordiale cu Consiliul local al municipiului Alexandria si retragerea plangerii penale 
impotriva dansului. 

Dl primar Victor Dragusin da citire acestei scrisori si de asemenea citeste si un mesaj care i-a 
fost trimis pe contul personal de facebook in sectiunea privat, mesaj in care dl Romica Parpalea 
doreste impacarea cu dansul si retragerea plangerii penale. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl comsiar sef Ciorobescu Iulian ce infractiune este 
comisa in acesta speta, daca este cumva santaj, daca se poate demonstra ca respectiva scrisoare a fost 
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trmisa pe contul personal de facebook si carei institutii sa se adreseze pentru a efectua un audit 
financiar la SC TERMA SERV SRL Alexandria in perioada 2006-2012. 

Tot dansul prezinta doua contracte de mandat ale d-lui Parpalea Romica, unul in care nu era 
trecuta nico clauza de despagubire iar altul semnat ulterior de membrii AGA la rugamintea d-lui 
Parpalea Romica in  care are trecute clauze de despagubire in cazul in care este demis, demisioneaza, 
ii inceteaza mandatul cu acordul partilor etc, niciunul dintre aceste contracte nu erau inregistrate la 
registrul comertului. 

Dl comisar sef Ciorobescu Iulian spune ca dl primar va trebui sa ia legatura cu ofiterul care se 
ocupa de caz si sa conexeze cele doua plangeri daca au legatura una cu cealalta, daca nu are legatura 
sa poate face o noua plangere pentru santaj. Plangerea penala in aceasta speta nu se poate retrage 
deoarece dl primar are mandat de la institutie.  In urma cercetarilor se poate dovedi ca scrisoare a fost 
trimisa pe facebook. Tot dansul spune ca ar trebui sa se adreseze Garzii Financiare Teleorman pentru 
efectuarea unui audit financiar competent. 

Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de respectiva solictare si urmeaza sa 
verifice daca este legala retragerea plangeri penale. 

-In continuare dl consilier Talpiga Stelica il invita pe dl Caracuda, locatar din blocul 203 din 
zona unitara sa prezinte problema cu care se confrunta. 

Dl Caracuda solicta bransarea la reteaua de gaze naturale pentru 2 focuri nu pentru un singur 
foc cum li s-a aprobat de catre Wirom Gas. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba daca reprezinta tot blocul sau se reprezinta in mod 
personal. De asemenea roaga consilierii locali sa se gandeasca ce vor face cu zona unitara. Daca vor fi 
permise debransarile de la Terma Serv cei care au banii isi vor pune centrale iar cei care nu au vor 
ramane fara incalzire. 

Dl consilier Neacsu Ionut spune ca a cerut directorului de la Terma Serv sa ii comunice o 
solutie reala cu cei care mai sunt bransati in zona blocurilor 200 din totalul de 480 de apartamente. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in viitor consiliul local al municipiului Alexandria va gasi o 
solutie pentru situatia relatata. 

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,           
                            Popescu Dumitru Dan                                                        Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.5408  din 04.03.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 27.02.2013 

 
 
 
 Subsemnatii,  Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 04.03.2013, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

27.02.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


