JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 27 iunie 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 (optisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local,
dl consilier Streinu Marius fiind absent nemotivat .
Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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
iunie 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, Voicila Florea , da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 975 din 20 iunie 2013 si prin adresa nr. 13578 din aceeasi data,
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
Inainte de a prezenta ordinea de zi dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier local
Streinu Marius este absent motivat.
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane
fizice;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe
anul 2013;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Viilor nr. 1-3;
-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 zona bloc F6;
-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. 140B, CV 84;
-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.54 A, CV 80;
-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. Cuza Voda, zona bloc
711A;
-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. Libertatii, nr. 167;
-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. Turnu Magurele, zona
bloc 608;
1

-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor
mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in
administrarea S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre S.C.APA
SERV S.A. a doua terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in Str. Constantin Brancoveanu nr. 55 Bis, CV
67;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea amplasarii unor panouri
publicitare;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aferent Dispensarului policlinic, situat
in Str. Libertatii nr. 122-124;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ Complex hotelier S+P+Mez+3E si
imprejmuire Str. Dunarii, nr. 2L, zona Hanul cu Noroc;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investitii „Amenajare parc tematic Tara Piticilor, in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investitii „Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri, in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 88 din 12 aprilie 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere
„Strandul Vedea”;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 74/28.09.2012 privind aprobarea
organigramei, a statului de functii si de personal si a regulamentului de organizare si functionare a
Serviciului public de interes local A.A.S.P.S. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria;
-Petitii si interpelari.
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren,
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Viilor nr.
1-3;
-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.54 A, CV 80;
-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. Cuza Voda, zona bloc
711A
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta „Al. D. Ghica” Teleorman in vederea achizitionarii de combustibil
auto- motorina necesar mobilitatii mijloacelor de interventie strict pe raza municipiului
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente si
dotari loc de joaca din cartierul zona 200 tronson 2 in zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria.
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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 acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice, dupa care se trece
la intrebari, propuneri, discutii.
Dl Titirisca Florin spune ca in acest proiect de hotarare sunt inadvertente in sensul ca sunt
anumite sume ridicole care trebuiesc taiate spre ex. la pozitia 38 suma este de 26 lei, la pozitia 10
suma este de 86 lei si la pozitia 1 suma este de 89 lei.
Tot dansul spune ca sunt cetateni ai municipiului Alexandria care au venituri mai mici decat
cei care sunt scutiti prin acest proiect de hoatarare spre exemplu la pozitia 28, 29, 34.
De asemenea intreaba cine a intacmit acest proiect de hoatarare deoarece in ancheta sociala se
specifica ca: „locuieste cu o nepoata de sora” si oricine poate declara asa.
Arata ca un venit de 622 lei pe luna este un venit ridicat si este de parara ca daca afla si alti
cetateni ai municipiului vor veni sa ceara sa fie si ei scutiti de la plata penalitatilor sau a impozitelor
locale.
Dl presedinte de sedinta, Voicila Florea, spune ca acesti oameni sunt cei care locuiesc in
blocul social langa jandarmi, acei oameni au o situatie financiara foarte precara.
Tot dansul spune ca 26 de lei pentru acei oameni inseamna foarte mult deoarece nu au banii
sa-si cumpere o paine.
Dl primar Victor Dragusin spune ca de doua sau de trei ori pe an colegii din aparatul de
specialitate au sarcina prin dispozitie emisa de dansul sa inventarieze pe cei care au majorari la
neplata chiriei pentru a le scadea aceste sume de banii deoarece nu o sa le plateasca, acesti oameni
abia isi platesc soldul.
Tot dansul spune ca doar acestia au solicitat iar daca va fi cazul , dansul este de acord ca
pentru mii de cetateni ai municipiului Alexandria, asa cum sunt mii de oameni care au fost scutiti de
la plata taxelor sau impozitelor locale pentru ca nu au venituri sau au venituri sub 400 lei pe membru
de familie, vor fi scutiti de la plata.
Municipiul Alexandria nu depinde de impozitele si taxele locale pe care le platesc persoanele
fizice, aceste reprezinta sub 4% din venituri.
Daca va fi cazul si orasul va saracii, ceea ce nu-si doreste si nimeni nu-si doreste, se va plati
pentru toti cetatenii municipiului. Asemenea proicete de hoatarare se initieaza odata la 4 luni in
toamna va fi alt proiect prezentat.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca la pozitia 34 nu este in regula deoarece are un venit de
724 lei /membru de familie si este mare, in ancheta se spune ca este necasatorita si locuieste cu o
nepoata de sora.
In momentul in care se intocmeste ancheta sociala locatarul poate declara ca locuieste cu
oricine si poate nu este asa si nu este de acord ca aceasta persoana sa fie scutita de la plata
penalitatilor.
Dl primar Victor Dargusin spune ca doreste sa se mentioneze in procesul verbal ca este de
acord ca d-na Tintaru Marilena sa fie taiata de pe lista, daca Consiliul local va vota.
Dl consilier Voicila Florea spune ca persoanele vor fi taiate daca se voteaza in consiliul local.
Dl primar Victor Dargsuin spune ca la propunerea d-lui consilier Titirisca Florin este de acord
ca aceasta perosana sa fie taiata de pe lista, daca consiliul local va vota.
Dl consilier Titirisca Florin propune ca si persoana de la pozitia 29 sa fie taiata de pe lista.
Dl presedinte de sedinta spune ca este vorba despre d-na Stefan Gheorghe Liliana.
Dl primar Victor Dargsuin spune ca au un venit de 766 lei/membru de familie si la propunerea
d-lui consilier Titirisca Florin daca consilul local voteaza vor fi taiati si dansii.
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Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Titirisca Florin de soatere de pe lista a celor doua persoane si este respinsa cu 3 voturi „pentru” (d-nii
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru si Tanase Florentiu) si 15 voturi „impotriva”.
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba
cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilier Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).

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
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca doreste sa faca un amendament este vorba de anexa nr. 6
pozitia nr.4 in loc de “instalatie de ventilatie si dezumidificare Strand Vedea sa inlocuim cu “sistem
de ventilatie si dezumidificare Strand Vedea” deoarece tehnicienii spun ca aceasta este denumirea
corecta.
Tot dansul spune ca au fost dirijate sume importante de bani catre unitatile de invatamant
pentru a-si redacta proiecte in vederea obtinerii de fonduri europene. Roaga conducatorii unitatilor de
invatamant sa inceapa de indata procedurile de contractare a firmelor specializate astfel incat sa fie in
posesia studiilor de fezabilitate conform cerintelor uniunii europene pentru a putea fi depuse incepand
cu anul 2014 la autoritatea de management.
Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui primar
Victor Dragusin de modificare a anexei nr. 6 pozitia nr. 4 si se aproba cu 17 voturi „pentru” si o
„abtinere” (dl consilier 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
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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii zona bloc F6, CV 83, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut cererea d-lui Stoica si este vorba despre o cerere
generala si nu spune daca se face doar comert sau mai face si alt ceva acolo.
Dl presedinte de sedinta Voicila Florea spune ca in obiectul de activitate este comert, prin
urmare pentru aceasta activitate se concesioneaza.
D-na Dumitrescu Cornelia directorul directiei Patrimoniu spune ca s-a luat legatura cu
solicitantul si se doreste sa se desfasoare activitatea de comert.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hoatare in forma
prezentata, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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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
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria , situat in Str. Libertatii, nr. 167, 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. Turnu Magurele, zona bloc 608, CV 76,
propuneri, discutii 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
scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. Piete si Targuri Alexandria
S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 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 darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre S.C.APA SERV S.A. a doua
terenuri apartinand domeniului public de interes local al 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 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
trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in Str. Constantin Brancoveanu nr. 55 Bis, CV 67, 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 unor terenuri, apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, dupa care se trece la
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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 amplasarii unor panouri publicitare, 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 spatiu, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, cu destinatie cabinet medical, aferent Dispensarului policlinic, situat in Str.
Libertatii nr. 122-124, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Petcu Marian propune cresterea perioadei duratei chiriei de la 3 la 10 ani.
Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Petcu
Marian si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu
amendamentul d-lui consilier Petcu Marian 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 PUZ Complex hotelier S+P+Mez+3E si imprejmuire Str. Dunarii, nr. 2L, zona Hanul cu
Noroc, 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 aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii
„Amenajare parc tematic Tara Piticilor, in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin intreaba unde este propusa aceasta investitie.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de terenul cuprins intre primarie si casa de
cultura.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca este o investitie de 2.245.000 de euro care va fi facuta
dintrun imprumut.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest proiect se aproba indicatorii tehnico economici,
dupa care vor trebui gasite resurse daca vom avea sprijin sa putem obtine finantare europeana acest
proiect o sa fie facut cu banii europeni sau guvernamentali, daca nu, acest proiect va fi facut cu ADP
si ASCE si valoarea va fi la o treime fata de acesti indicatori.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu doreste ca aceasta investitie sa fie facuta din credit.
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 , Titirisca Florin).
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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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cartier zona
blocurilor F-uri si I-uri, 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 15 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru ,
Titirisca Florin si Tanase Florentiu).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „Strandul Vedea”,
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 15 voturi „pentru”
d-nii cosnilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru si Tanase Florentiu nu au votat.
Dl. consilier Titirisca Florin spune ca a dorit sa aiba o interventie la acest proiect de hotarare si
nu i s-a permis, tot dansul spune ca nu sunt la foc rapid.
Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea spune ca dl. consilier Titirisca Florin a ridicat mana
pentru a interveni dupa ce acest proiect a fost votat si da cuvantul d-lui consilier Titirisca Florin.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut o adresa a Politiei in care solicita in fiecare zi de
marti intre orele 9.00 si 11.00 intreaga baza sportiva.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in solicitarea IPJ exista mentiunea „daca este posibil” sa li
se puna la dispozitie intreaga baza sportiva.
Dl presedinte de sedinta spune ca li se va pune la dispozitie atat cat este posiblil.

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 HCL nr. 74/28.09.2012 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si de
personal si a regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de interes local
A.A.S.P.S. 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 Programului de executie a lucrarilor de reabilitare
si reparare strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu 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
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
alocarea de fonduri din bugetul local pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Al. D. Ghica”
Teleorman in vederea achizitionarii de combustibil auto- motorina necesar mobilitatii mijloacelor de
interventie strict pe raza municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
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 aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente si dotari loc de
joaca din cartierul zona 200 tronson 2 in zona blocurilor 100 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
Dl presedinte de sedinta anunta ca in perioada 20-22 iunie 2013, a avut loc la Moreni
festivalul national de muzica usoara unde au particpat 3 artisti care au reprezentat municipiul
Alexandria: Brosteanu Bogdan Alexandru, Stefan Irninis si Bondar Alexandru.
Unul dintre acestia a castigat doua premii intai si anume Brosteanu Bogdan Alexandru la
sectiunea de creatie si sectiunea de interpretare.
In urma acestor rezultate, Brosteanu Bogdan Alexandru a fost invitat sa participe la
„Festivalul Copiilor de la Mamaia”impreuna cu cei doi colegi ai sai.
Este un motiv de mandrie pentru Consiliul local al municipiului Alexandria deoarece acesta
din urma a aprobat o serie de manifestari cultural-artistice care au condus la asemenea rezultate.
Tot dansul spune ca doresta ca acesti copii sa fie invitati de catre compartimentul Cultura din
cadrul Aparatului de Specialitate la zilele municipiului Alexandria pentru a sustine un recital.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea , prezinta petitiile adresate Consiliului
local:
- Tabelul nominal nr. 7992 din 21.06.2013 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 iulie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 7993 din 21.06. 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 iulie
2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr.7988 din 21.06.2013 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei
din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna iulie 2013, conform HCL
nr. 100/29.04.2013.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 7989 din 21.06.2013 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 iulie
2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
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Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabel nominal nr. 7990/21.06.2013 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care
domicilieaza in in blocurile S1, S2,S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza
institutiile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria , care pot beneficia de transport gratuit
urban pe luna iulie 2013 conform HCL nr. 100/29.04.2013.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 7980/21.06.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei
Baban Floarea in cuantum de 1000 lei pentru efectuarea unei interventii chirurgicale sotului sau
Baban Adrian.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 7979/21.06.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei
Vatu Mioara in cuantum de 1.500 lei pentru rezolvarea unor probleme financiare.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-tabelul (statul) de plata cu familiile care au participat la evenimentul „Nunta de Aur „ editia
2013, organizata conform HCL nr. 96/29.04.2013.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-adresa nr. 3914/27.06.2013 a Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria prin care solicita sumele
necesare in vederea realizarii unui studiu de fezabilitate pentru efectuarea unei constructii in care
urmeaza a fi folosit un aparat de reglare a geometriei rotilor cu care liceul a fost dotat prin programul
Phare 2004-2006, imprejmuirea unitatii de invatamant si forarea unor puturi pentru scadrea facturii la
apa rece.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca este vorba de cateva investitii nu foarte costisitoare
care trebuiesc efectuate la unitatile de invatamant. Sunt unitati de invatamant care au foarte mult
spatiu verde si ar dori sa se initieze un proiect de hotarare prin care sa se aprobe forarea de puturi
pentru a scadea costul facturii la apa.
De asemenea spune ca in ultima perioada s-a tot furat din gard , a sesizat si politia cu privire la
hotii de fier vechi.
Liceul are o suprafata de 3,5 ha si in incinta se gaseste si un camin pentru elevi unde sunt
cazati 120 de copii la care trebuie sa li se asigure securitatea.
Prin programul PHARE 2004-2006 liceul a fost dotat cu un aparat pentru reglarea geometriei
rotilor care nu a fost montat niciodata si se doreste montarea acestuia dar pentru acest lucru trebuie sa
se construiasca un spatiu de aproximativ 7,5 m lungime, 5 m latime si 2 m inaltime, s-a luat legatura
cu dl. Suica Paul din cadrul Primariei municipiului Alexandria si acesta a spus ca este nevoie de un
studiu de fezabilitate si un proiect tehnic, daca s-ar fi putut face fara sa fie nevoie de aceste
documente scoala l-ar fi facut fara sa ceara ajutorul primariei. Este pacat ca acest aparat sa stea
nefolosit.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl Suica Paul a informat corect liceul si pe langa studiu de
fezabilitate si proiect tehnic este nevoie si de autorizatie de constructie.
Tot dansul spune ca trebuiesc facuti toti pasii legali si roaga colegii din aparatul de specialitate
ca la prima rectificare sa prinda banii pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate. Dar daca scoala
are banii sa faca studiul de fezabilitate pe banii ei sa-l faca.
Sunt doua posibilitati la unitatile de invatamant pentru a finanta studii de fezabilitate, fie din
veniturile proprii isi platesc studiu de fezabilitate si proiectul tehnic dar poate si primaria cu aprobarea
Consiliului local sa finanteze studii de fezabilitate pentru unitatile de invatamant cuparinzandu-le pe
lista mare de investitii a municipiului Alexandria.
Daca scoala are bani poate demara intocmirea unui studiu de fezabilitate si a unui proiect
tehnic pentru a nu se pierde timpul, daca scoala nu are banii la prima rectificare bugetara suma va fi
prevazuta si vor fi aprobati si indicatorii tehnico-economici.
D-na consilier Stancu Iuliana aduce la cunostinta Consiliului local ca in incinta liceului are
niste pereti construiti in fata atelierului unde se depozitau recipiente pentru motorina cu care se
incalzea scoala, dupa ce s-a introdus incalzirea termica acesti pereti au devenit inutili si s-a vrut sa fie
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darmati pentru a construi cladirea in care sa fie montat aparatul pentru reglarea geometriei rotilor si i
s-a spus ca nu este posibil asa ceva.
Dl consilier Tanase Florentiu spune ca d-na consilier a semnalat furturi de fier vechi din
gardul scolii si profita de faptul ca seful Politiei Locale este aici si doreste sa-l intrebe daca a luat
anumite masuri pentru a preveni asemenea evenimente si ce masuri sunt luate acum pentru a proteja
patrimoniul unitatilor de invatamant.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este organizata actiunea de paza si ordine publica la nivel
de municipiu unde sunt incluse si unitatile de invatamant.
In urma cu zece zile in aceasta sala de sedinte a avut loc o dezbatere publica pe aceasta tema,
atributiile principale in ceea ce priveste ordinea si siguranta publica le au institutiile militarizate,
jandarmeria si politia nationala are si politia locala anumite atributii, exista o strategie, gandita, scrisa
care este operationala.
Nu numai din unitatile de invatamant se sustrag bunuri ci si din proprietati private si cu
aceasta ocazie trebuie tras un semnal de alarma, a inceput sa se fure din depozitele agentilor
economici numai in ultimele 10 zile sunt 3 agenti economici care au fost pradati de bunuri.
Pentru imprejmuiri la unitatile de invatamant sunt deja prevazute sume pentru studii de
fezabilitate si proiecte tehnice.
Tot in ceea ce priveste siguranta exista prevazut un proiect pentru montarea de videocamere in
incinta creselor si gradinitelor cu conectare la internet astfel incat parintii de acasa sa poate vizualiza
pe timpul sederii copiilor la cresa sau gradinita ce fac acolo si cum sunt tratati.
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,
Consilier,
Voicila Florea

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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