JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 29 aprilie 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 Tanase Florentiu fiind absent nemotivat .
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 28
martie 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.
Tot dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 04
aprilie 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. 659 din 22 aprilie 2013 si prin adresa nr. 9512 din
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-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 asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al
municipiului Alexandria, cu S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii
Societatii Comerciale cu raspundere limitata TERMIC CALOR SERV;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 123/17.02.2008 privind
stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea taxelor aferente pentru folosirea
acestora pe raza municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 5/26.01.2012 privind
aprobare preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar –veterinare practicate de S.C. SERVICIUL
SANITAR –VETERINAR S.R.L. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de Aur” prin
acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia
„TACEREA” Teleorman pentru organizarea in comun a unor activitati cultural-sportive si sociale;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu S.C. PEDRO IMPEX
S.R.L. in vederea organizarii „Cupei Municipiului Alexandria la pescuit-crap”;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Societatea Nationala
de Cruce Rosie din Romania - Filiala Teleorman in vederea. sustinerii in comun a unor activitati
specifice;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea numarului de locuri la Cantina de Ajutor Social a
municipiului Alexandria;
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-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru
transportul public local de calatori in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 5 din 29.01.2008 privind
aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare sistem
rutier amenajare varianta ocolitoare pe DN 51”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului de atribuire teren catre Asociatia
„FRATIA” Teleorman;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial,
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii, poz.
54A;
-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. Libertatii, nr. 304-308,
Piata Unirii;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Lupeni;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Str. Ion Creanga, intre Str.
Carpati si Str. Cuza Voda, in vederea parcarii autoturismelor;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al
municipiului Alexandria pe anul 2012;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la
data de 31.03.2013;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului
scolar 2012-2013;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului municipiului Alexandria pe anul 2013;
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult
religios din 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. PIETE SI
TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A.;
-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. 300A, in CV
96;
-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 Carpati, nr. 19A, in CV
49;
-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. Sos. Turnu Magurele,
zona bloc 608, in CV 76;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul
Teleorman;
2

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de
delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T55 (T43) lot 1;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 2;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 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 T54 (T42) lot 4;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 5;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe Drumul de Centura (zona
periferica spre Poroschia);
-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni;
-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 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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Lupeni;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 5/26.01.2012 privind
aprobare preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar –veterinare practicate de S.C.
SERVICIUL SANITAR –VETERINAR S.R.L. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia
„TACEREA” Teleorman pentru organizarea in comun a unor activitati cultural-sportive si
sociale;
-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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Carpati, nr. 19A,
in CV 49;
-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. Sos. Turnu
Magurele, zona bloc 608, in CV 76;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria,
judetul Teleorman;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona magazinului Crinul
Vechi;
-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. Libertatii, zona
Posta;
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-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. Dunarii, zona statia
auto 1 Mai;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat-5 ani- catre
Politia Locala Alexandria, a unui autoturism apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes
local, a unui imobil din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de
interes local a unor bunuri imobile-constructii din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare ale
unor bunuri imobile componente ale sistemelor publice de alimentare cu apa si energie termica
apartinand domeniului public al municipiului Alexandria.
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 laasocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului
Alexandria, cu S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii Societatii
Comerciale cu raspundere limitata TERMIC CALOR SERV, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca va vota impotriva acestui proiect de hotarare deoarece
este facut in graba si intreaba de ce este nevoie de infiintarea unei noi societati care sa desfasoare
aceasta activitate si nu se preia aceasta activitate de catre una din societatile deja existente. Trebuia
asteptat sa se vada ce se intampla cu Terma Serv.
Dl primar Victor Dragusin spune ca era complicat sa se introduca la o alta societate aceasta
activitate care se stie de pe acum ca o sa functioneze pe pierdere. Daca s-ar fi facut asa ceva
societatea respectiva ar avea prejudicii. In contextul in care in Romania toate societatile de furnizare a
agentului termic in sistem centralizat functioneaza cu pierderi tehnologice planificate, deoarece
autoritatea nationala de reglementare a energiei nu aproba toate pierderile nu este corect ca o alta
societate sa fie incarcata cu astfel de pierderi.
Un tip de fuziune s-a facut la Craiova dar situatia este mult diferita deoarece acolo au sisteme
de producere a energiei electrice (CET-uri) care au profit imens si au fuzionat cu societataea de
termoficare deoarece CET-urile puteau suporta pierderile societatii de termoficare.
Tot dansul spune ca indiferent daca se va mai furniza sau nu agent termic in cele doua cartiere
incepand din aceasta toamna si acest lucru trebuie stabilit in aceasta sedinta pentru ca in luna
urmatoare sa se initieze un proiect de hotarare cu privire la zonele unitare deoarece cetatenii trebuie
sa stie din timp la ce sa se astepte.
Daca aceasta societate nu se infiinteaza acum nu mai este timp pentru a obtine toate avizele
necesare pentru a furniza agent termic in iarna care urmeaza. Deoarece este a doua societate care va
furniza agent termic in municipiu acest serviciu nu mai poate fi incredintat direct ci trebuie scos la
licitatie unde va participa si aceasta firma nou infiintata si unde pot participa si alte firme specializate
din tara daca doresc.
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 voturi „impotriva ”(d-nii consilieri
Neacsu Alexandru , Titirisca Florin).

x
x

x
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
modificarea si completarea HCL nr. 123/17.02.2008 privind stabilirea unor amplasamente pentru
stationare taxi si aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora 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 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. 123/17.02.2008 privind stabilirea unor
amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora 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 unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
modificarea si completarea 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.
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 evenimentului „Nunta de Aur” prin acordarea unor premii
si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 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
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 S.C. PEDRO IMPEX S.R.L. in vederea organizarii „Cupei
Municipiului Alexandria la pescuit-crap”, 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.
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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 asocierea Municipiului Alexandria cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din
Romania - Filiala Teleorman in vederea. sustinerii in comun a unor activitati specifice, 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
stabilirea numarului de locuri la Cantina de Ajutor Social a 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
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 acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local
de calatori 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
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 Anexei la HCL nr. 5 din 29.01.2008 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier amenajare varianta ocolitoare pe DN
51”, 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 contractului de atribuire teren catre Asociatia „FRATIA” Teleorman, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca este de acord cu aceasta atribuire de teren catre aceasta
asociatie dar cuantumul chiriei de 3 euro/mp este ridicat si ar trebui adus la nivelul chiriei de pe
lipscani 1 euro/mp, sau undeva intre cele doua preturi deoarece vor face si investitia pe cheltuiala lor
si propune ca pretul chiriei sa fie undeva intre 1 euro si 2 euro.
Unul ditre reprezentantii asociatiei Fratia spune ca este de acord cu propunerea d-lui consilier
Titirisca Florin deoarece pretul de 3 euro/mp este cam scump.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in aceasta situatie Consiliul local este suveran dar acest
pret a fost stabilit de un evaluator extern si recomanda consilierilor locali sa nu scada pretul sub cel
stabilit de evaluator deoarece se pot naste discutii si unele dintre ele justificate.
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Tot dansul doreste sa-i intrebe pe reprezentantii acestei ascociatii, cu care de altfel a disutat
foarte mult ce pret plateau pe masa pana la majorarea tarifului.
Reprezentantii asociatiei Fratia spun ca plateau un pret de 120 lei/masa.
Dl primar Victor Dragusin intreaba cat le revine acum pe spatiu comercial.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca le revine 118 lei/spatiu.
Dl primar Victor Dragusin spune ca doresc sa plateasca pe spatiu comercial mai putin decat pe
masa care avea conditii improprii. Tot dansul spune ca vor face o investitie pentru ca doresc sa
ramana in piata, la „km 0”, unde exista cea mai mare densitate de cumparatori din Alexandria si
doresc sa plateasca mai putin ca inainte cand vindeau in conditii improprii.
Dl consilier Voicila Florea spune ca in mandatul trecut i-a aparat impotriva unui consilier
local coleg cu dl consilier Titirisca Florin, care a propus scoaterea la licitatie a acestor mese din piata
deoarece dorea sa participe dansul si sa castige licitatia. In aceasta situatie dl consilier Voicila Florea
a supus la vot ca acesti comercianti sa-si desfasoare activitatea in continuare acolo, deoarece isi
desfasurau activitatea in piata imediat dupa anul 1990.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca situatia este putin diferita deoarece acestia trebuie sa faca
o investitie din fondurii proprii si trebuie sa castige si dansii ceva in plus. Tot dansul propune ca
pretul chiriei sa fie de 2 euro/mp.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Titirisca
Florin si este respins cu 2 voturi „pentru „ (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru) si 16
voturi „importiva”.
Dl consilier Stelica Talpiga intreba ca siguranta are Consiliul local ca aceasta asociatie va face
investitii acolo.
Unul ditre reprezentantii asociatiei Fratia spune ca deja au facut proiectul.
Dl primar Victor Dragusin spune ca o garantie nu exista, exista doar interesul dansilor de a
vinde in „zona 0” a municipiului Alexandria, daca o sa realizeze invastitia o sa vanda in continuare
acolo , daca nu o sa realizeze investitia vor pleca de acolo. Tot dansul spune ca si cu Lipscaniul a
trebuit sa se faca ceva in contextul in care locurile de munca se creaza greu, trebuie pastrate cele
existente si trebuie ca in municipiul Alexandria sa existe un comert civilizat.
Piata agro alimentara este pentru produse agro alimentare cu predilectie din mediul privat de
la producatori, spre asta trebuie sa ne indreptam, in piata trebuie sa existe numai producatori agricoli
si pentru asta societatea Piete si Targuri Alexandria are ca sarcina realizarea unei piete de gross iar
daca nu o vor face vor fi trasi la raspundere.
In jurul municipiului sunt bazine legumicole puternice si cu toate astea in piata nu apar
produse nici ieftine nici de cea mai buna calitate din cauza intermediarilor. Daca dansi nu erau de
acord cu aceasta investiti nu aveau nicio sansa sa ramana sa vanda in piata agro alimentara produse
nealimenatre.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca recomanda reprezentatilor asociatiei sa se inscrie la
licitatie pentru un spatiu facut de primarie la acelasi pret.
Dl primar Victor Dragusin spune ca pot participa si dansii la aceasta licitatie.
Dl consilier Titirisca Florin crede ca evaluatorul a gresit cand a stabilit acest pret.
Unul ditre reprezentantii asociatiei Fratia spune ca sunt 20 de societati comerciale si nu incap
in spatiul recomandat de dl consilier Titirisca Florin.
In constinuare 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 Neacsu
Alexandru , 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
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inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, apartinand domeniului public de interes local
al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii, poz. 54A, 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. Libertatii, nr. 304-308, Piata Unirii, 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, situate in Str. Ion Creanga, intre Str. Carpati si Str. Cuza Voda, in vederea
parcarii autoturismelor, 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 contului anual de executie bugetara al municipiului Alexandria pe
anul 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 16 voturi
„pentru” si 2 abtineri (d-nii consilieri 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
aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data de 31.03.2013, 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 16 voturi „pentru” si 2 abtineri (d-nii
consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2012-2013,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta,
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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
rectificarea bugetului municipiului Alexandria pe anul 2013, 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 16 voturi „pentru” si 2 abtineri (d-nii consilieri Titirisca Florin si
Neacsu Alexandru).

x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult religios 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 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului
Alexandria, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA
S.R.L., 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 din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor
mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., dupa care se trece la intrebari, propuneri,
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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. 300A, in CV 96, 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
modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. PIETE
SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca
nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Titirisca Florin, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria , situat in T55 (T43) lot 1, 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
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 2, 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 T54 (T42) lot 3, 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
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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
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 4, 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 T54 (T42) lot 5, 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
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria , situat pe Drumul de Centura (zona periferica spre Poroschia), 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 zona magazinului Crinul Vechi, 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 in Str. Libertatii, zona Posta, 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. Dunarii, zona statia auto 1 Mai, dupa care se
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trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea
in folosinta gratuita pe termen limitat-5 ani- catre Politia Locala Alexandria, a unui autoturism
apartinand domeniului privat 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

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 imobil
din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl administrator public al municipiului Alexandria, Tabacitu Stefan, spune ca este vorba
despre proiectul de hotarare care priveste trecerea in domeniul public al municipiului Alexandria a
Casei de Cultura a Sindicatelor.
Tot dansul spune de cand a venit administrator public al municipalitatii a purtat discutii cu
conducerea Casei de Cultura a Sindicatelor, cu Consiliul de Administratie, cu reprezentantii in
teritoriu ai confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national cu privire la posibilitatea
Primariei municipiului Alexandria sa faca investitii in Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiul
Alexandria.
De asemenea spune ca sindicatele nu pot sustine financiar intretinerea si reparatia Casei de
Cultura din municipiul Alexandria, orice forma de asocierea intre municipiu si Casa de Cultura a
Sindicatelor nu permite efectuarea de investitii in acest edificiu intrucat imobilul nu este al
municipalitatii. Aceasta trecere in domeniul public se poate realiza deoarece Sindicatele nu au acte
care sa ateste dreptul lor de proprietate.
Saptamana trecuta a avut o discutie cu conducerea Casei de Cultura a Sindicatelor si
majoritatea membrilor prezenti si-au aratat disponibilitatea de a gasi o modalitate legala ca aceasta
cladire sa fie trecuta in domeniul public al municipiului Alexandria, membrii Consiliului de
Administratie al casei de Cultura au venit astazi in fata Consiliului local iar o parte dintre ei vor sa-si
spune punctul de vedere.
Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca toate cele 4 confederatii sindicale sunt de acord cu
acest demers al primariei.
Dl director al Casei de Cultura a Sindicatelor din Alexandria spune ca dupa ce s-au uitat in
statut, ca oamenii, sunt de acord dar statutul nu le permite sa semneze.
Dl consilier Titirisca Florin intreaba ce se intampla daca reprezentantii confederatiilor
sindicale vor fi pusi sa atace in Contencios Administrativ aceasta hotarare.
Dl director al Casei de Cultura a Sindicatelor din Alexandria spune ca isi doreste din tot
sufletul ca aceasta cladire sa revina municipalitatii si doreste sa dea cuvantul d-lui Ivan Virgil, fostul
director al Casei de Cultura din municipiul Turnu Magurele pentru a expune situatia de acolo.
Dl Ivan Virgil spune ca intre anii 2007 -2012 a facut demersuri catre toate institutiile abilitate,
Guvernul Romaniei, Ministerul de Finante, membrii AGA ai Casei de Cultura dar nu a primit niciun
ajutor si a ajuns o ruina.
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Dl primar Victor Dragsuin spune ca ar dori ca reprezentantii confederatiilor sindicale sa spuna
in fata consiliului local daca au de gand sa atace aceasta hotarare in Contencios Administrativ. Tot
dansul nu se va face niciun fel de investitie atata timp cat situatia nu este foarte clara.
De asemenea spune ca a apreciat efortul conducerii Casei de Cultura cu care municipalitatea a
desfasurat in comun foarte multe evenimente culturale, dar nu este suficient sa sustinem doar acte de
cultura, acolo trebuiesc facute investitii cel putin in doua incaperi, restul fiind sub contracte cu firme
private care se vor derula pana cand acestea expira.
Sala mare trebuie reabilitata urgent deoarece iarna este foarte frig, vara este foarte cald, sala
mica se preteaza perfect pentru o sala de cinema 3 D. Pentru a reabilita acest edificiu s-au incercat
diferite solutii cum ar fi asocierea dintre municipiu si Casa de Cultura dar nu a functionat, s-a incercat
infiintarea unei societati comerciale la care actionari sa fie Municipiul Alexandria si Casa de Cultura
dar nu s-a putut deoarece nu au acte de proprietate, s-a gasit aceasta solutie care este legala.
Roaga pe colegii d-lui director, membrii in Consiliul de Administratie al Casei de Cultura sa
spuna daca au de gand sa atace aceata hotarare in contencios administrativ si daca da, pentru ce
motive.
Dl Dumitru Turturica- Reprezentantul CSDR – in Consiliul de Administratie al Casei de
Cultura a Sindicatelor din Alexandria spune ca este de acord cu demersul Primariei dar nu depinde de
Consiliul de Administatie al Casei de Cultura din Alexandria ci de Consilul de Administratie de la
Bucuresti, statutul nu-i permite sa aprobe sau sa dezaprobe asa ceva si sfatuieste consilerii locali sa
aprobe acest proiect de hotarare.
Dl Tanase Andrei - Reprezentantul BNS – in Consiliul de Administratie al Casei de Cultura a
Sindicatelor din Alexandria spune ca nu poate lua nicio hotarare in acest sens deoarece nu are nicio
putere de decizie.
Dl Pana Ion - Reprezentantul CNSLR-FRATIA – in Consiliul de Administratie al Casei de
Cultura a Sindicatelor din Alexandria spune ca aceasta casa de cultura nu mai poate functiona in
conditiile actuale , CNSLR-FRATIA la nivel judetean nu va ataca sub nicio forma aceasta hotarare iar
daca de la nivel central va fi atacata , demisioneaza din functie.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor bunuri imobile-constructii
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 Titirisca Florin, 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 stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
componente ale sistemelor publice de alimentare cu apa si energie termica apartinand domeniului
public 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 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru).
x
13

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
alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca propuneri din randul dansilor pentru
alegerea viitorului presedinte de sedinta.
D-na consilier Curea Gina propune pe dl consilier Voicila Florea.
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu
propunerea d-nei consilier Curea Georgeta si se aproba cu 17 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl
consilier Voicila Florea).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Popescu Dumitru Dan, prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 6126 din 22.04.2013 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 mai 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. 6127 din 22.04. 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 mai
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. 6128 din 22.04.2013 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei
din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna mai 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. 6129 din 22.04.2013 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 mai
2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 6201/23.04.2013 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.
-adresa nr. 441 din 21.03.2013 a Scolii gimnaziale „Stefan cel Mare” din Alexandria care
solicita asocierea Scolii Gimnaziale cu municipiul Alexandria in vederea finantarii, pe ramuri
sportive, a participarii la etapele interjudetene care nu pot fi finantate din bugetul scolii sau cel al
Inspectoratului Scolar Judetean.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste ca astef de contracte sa se incheie cu toate
scolile.
Dl primar Victor Dragusin spune ca de acum incolo toate adresele care se adreseaza
Consiliului local sa ajunga la dansul, nu la Administratorul public deoarece dansul nu are cunostinta
despre aceasta solicitare.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca atunci cand elevii de la scolile si liceele din judet se
califica la fazele regionale nu exista banii pentru transportul si masa elevilor, la faza nationala banii
sunt asigurati din fondurile ministerului, la fazele locale nu sunt probleme.
Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru asociere trebuie un proiect de hotarare in acest
sens.
Dl. presedinte de sedinta spune ca aceasta solicitare va ramane in atentia aparatului de
specialitate in vederea initierii unui proiect de hotarare in acest sens.
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-adresa nr. 79 din 02.04.2013 a SC COMEXIM ALBATROS SRL care solicita concesionarea
pe o perioada de 25-40 de ani spatiului in suprafata de 69 mp, pozitia 58 din Piata Centrala, unde
actualmente acest spatiu este inchiriat de societatea sus-mentionata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in piata centrala nu este niciun spatiu concesionat, toate
sunt inchiriate , concesiunea va pune probleme in momentul in care se va pune problema reabilitarii
pietei centrale. O sa fie depus un proiect de reabilitare a pietiei pe fonduri europene, daca nu va fi
eligibil se va depune un proiect de finantare nationala, daca nu se vor primi banii se va incerca
accesarea unui credit sau va fi reabilitata din fondurii proprii, oricum aceasta reabilitare trebuie
facuta, daca spatiile sunt concesionate apar probleme.
Tot dansul propune consilierilor locali ca aceste spatii sa ramana in continuare inchiriate
deoarece daca acesti agenti comerciali investesc in acele spatii, valoarea investitiei va fi scazuta din
suma datorata ca si chirie.
De asemenea spune ca nu va promova un proiect de hotarare cu privire la concesionarea
spatiilor din piata centrala, deoarece exista posibilitatea ca cele doua corpuri sa fie demolate.
-in continuare dl primar Victor Dragusin il invita pe directorul SC TERMA SERV SRL
ALEXANDRIA sa prezinte situatia acestei societati deoarece doreste sa se discute ce se va intampla
cu zonele unitare din cartierele 100 si 200 in luna mai a acestui an.
Tot dansul spune ca dl. director a pregatit o situatie privind locuintele bransate in aceste
cartiere, o propunere a dumnealui pentru viitoarea societate care va furniza energie termica si roaga
consilierii locali sa faca propuneri.
Dl director al SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA, Burcea Virgil prezinta situatia
apartamentelor bransate in zonele unitare.
La cele doua centrale termice CT 3 si CT 5 in iarna 2012-2013 a fost furnizat agent termic in
sistem centralizat la un numar de 459 apartamente la CT 3 si 375 apartamnte la CT 5.
Dealungul timpului au fost identificate 110 cereri de debransare la CT 5 si 4 cereri de
debransare la CT 3.
In zona 200 au fost cereri de bransament la reteaua de gaze cu un singur foc.
In blocul 202 dintrun numar de 60 de apartamente 39 mai sunt in acest moment in sistemul
centralizat si sunt 15 cereri privind debransarea, in blocul 203 sunt 60 de apartamente din care 37 sunt
in zona unitara, in blocul 207 din 40 de apartamente 27 mai sunt in sistem din care sunt 16 solicitarie
pentru scoaterea din zona unitara, in blocul 208 sunt 40 de apartamente 21 de apartamente mai sunt in
sistem centralizat si sunt 23 de cereri de debransare.
Planul pentru noua societate este ca in aceste zone unitare sa se faca anumite modificari, daca
in iarna 2012-2013 s-a functionat acolo cu doua centrale si costurile aferente in ceea ce priveste
energia electrica, consum de gaz, salarii si alte cheltuieli. Proiectul pentru aceasta iarna prevede
transformarea CT 5 in modul si furnizarea sa se faca prin CT 3 urmand ca in CT 5 sa se faca decat
transferul fara ca acolo sa mai existe consum de gaze, energie electrica si costurile cu salariile
corespunzatoare fochistilor.
Dl consilier Titirisca Florin intreaba care vor fi costurile g/kal si daca ele vor fi suportabile de
catre cetateni, daca aceste costuri nu pot fi suportate de cetateni se va ajunge in aceeasi situatie.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca acum se discuta daca se scot aceste blocuri din zona
unitara si oamenii se pot debransa de la sistemul centralizat. Din situatia prezentata de dl director sunt
80% cereri de bransare la reteaua de gaze si propunerea dansului este sa-i scoata din zona unitara
pentru ca oamenii sa poata sa-si puna gaze.
Dl director Burcea Virgil spune ca la CT 5 din 375 apartamente bransate 110 familii au cereri
de debransare, aceste cereri nu au primit aviz de la SC TREMA SERV SRL.
Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca acest aviz se obtine numai daca cetatenii platesc
datoriile la zi.
Dl director Burcea Virgil spune ca acest aviz se obtine numai daca plata este efectuata la zi.
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Dl consilier Talpiga Stelica spune ca aceasta situatie a fost discutata si la sedintele pe comisii,
de exemplu in situatia in care un bloc are 40 de apartamente si exista o singura cerere de debransare,
acest bloc nu pot fi scos din zona unitara.
Reprezentantul blocului 203 spune ca din 60 de apartamente 43 primesc gaze.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nimeni nu se va putea bransa la gaz pana nu achita datoria
la SC TERMA SERV SRL, indiferent ce se va intampla cu TERMA ea va ramane pentru recuperarea
acestor datori.
Noua societate care a fost infiintata astazi va functiona pentru ANL-uri si blocurile sociale
deoarece sunt ale municipiului si nu exista alte solutii , pentru sistemul privat trebuie sa se ia o
hotarare astzi si trebuie sa se gandeasca si la cei care nu doresc debransarea, in zona 100 sunt blocuri
intregi care nu au solicitat debransarea.
Tot dansul spune ca cei de Wirom Gas au declarat verbal dar le va cere si scris ca daca
municipalitatea nu va mai furniza agent termic cei de la Wirom vor duce conducte de gaz pe scarile
unde exista doar o singura solicitare fara a cere bani de la populatie pentru conducta de pe scara.
Mai exista o varianta aceea de a furniza caldura in zona 100 si un bloc sau doua in zona 200
prin racord de la CT 3. Cand Wirom va incheia contractul cu noua societate este posibil sa solicite
plata in avans pe o luna si va fi foarte greu pentru municipalitate, in mandatele trecute consiliul local
a trebuit sa emita garanti la Wirom pentru a putea incheia contract de furnizare a gazelor, au fost
avalizate bilete la ordin care au fost executate.
Dl primar Victor Dragusin roaga consilierii local sa vina cu propuneri pentru a fi votate, o
varianta ar fi ca zonele unitare sa fie desfiintate si Wirom sa traga gaze la toate blocurile din zona
unitara , dar este putin probabil sa traga gaze in acest an la toate cele 25 de blocuri, trebuie sa se ia o
hotarare si cu privire la celelalte familii care nu au banii sa-si puna centrala pe gaz, exista posibiltatea
sa se acorde ajutoare de la Consiliul local. De asemenea cei care raman in sistemul centralizat sa stie
ca vor plati dublu .
Dl director Burcea Virgil spune ca din totalul de 834 de familii bransate la sistemul centralizat
550 de familii primesc ajutoare de incalzire, de care pot beneficia doar daca raman in sistemul
centralizat.
In unele situatii ajutorul de incalzire ajunge si la 100% din factura.
Dl primar Victor Dragusin atrage atentia ca nu se stie daca Wirom va dori sa incheie contract
de furnizare a gazului cu noua societate si va trebui sa li se comunice oamenilor ca daca acest contract
se va incheia si nu vor plati factura dupa prima luna de furnizare acesta va fi oprit si vor ramane in
frig.
Dl consilier Voicila Florea intreaba care este situatia incasarilor din aceasta iarna.
Dl director Burcea Virgil spune ca s-a intrat in iarna la CT 5 un numar de 375 de apartamente
a existat un sold al incasarilor de 458,937 lei in luna martie crescuse acest sold la 570.000 lei. De
asemenea spune ca au existat facturi de 310 lei din care 300 lei reprezinta ajutor de la stat si consiliul
local iar diferenta de 10 de lei trebuia platita de cetatean, dar nu a platit-o si propune ca ajutorul de
incalzire sa nu mai fie acordat decat dupa plata integrala a facturii din luna precedenta.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu propunerea d-lui director Burcea Virgil si
hotararea consiliului local cu privire la acordarea ajutoarelor de incalzire va fi modificata in acest
sens.
Dl director Burcea Virgil spune ca din acest an pentru societatile comerciale se va liberaliza
pretul gazelor si este foarte posibil ca pretul sa creasca.
Dl primar Victor Dragusin spune ca cetatenii trebuie informati ca daca nu vor achita factura la
energie termica aceasta nu se va mai furniza deoarece operatorul de gaz va opri furnizarea gazelor.
Dl consilier Neacsu Ionut propune desfiintarea zonelor unitare cu pastrearea furnizarii pentru
apartamentele care raman in sistemul captiv.
Dl consilier Petcu Marian propune desfiintarea zonelor unitare cu pastrearea furnizarii pentru
apartamentele care raman in sistemul captiv si oprirea furnizarii daca cetatenii nu platesc.
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Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Neascsu Ionut si se aproba cu
12 voturi „pentru” ( d-nii consilieri Iotu Lucian, Abalaru Ion, Talpiga Stelica, Neacsu Ionut, Oprea
Eduard, Popescu Dumitru Dan, Voicila Florea, Doncea Bogdan, Brosteanu Andreea, Ghicica Maria,
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru) si 6 „abtineri”.
Dl primar Victor Dragusin spune ca aparatul de specialitate va intocmi pentru luna mai
proiectul de hotarare cu privire la scoaterea acestor blocuri din zona unitara cu specificatia ca se va
furniza energie termica celor care raman in sistemul captiv, iar ajutorul de incalzire va fi acordat
numai persoanelor care isi achita diferenta la facura din luna precedenta.
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,
Popescu Dumitru Dan

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr.10167 din 30.04.2013

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al
municipiului Alexandria din 29.04.2013

Subsemnatii, Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan , salariati la Primaria
municipiului Alexandria, am procedat azi, 30.04.2013, la afisarea procesului verbal
al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din

29.04.2013, 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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