JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30 decembrie 2013, orele 10,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 16 (sasisprezece) consilieri din totalul de 18 (optsprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, un
loc fiind declarat vacant.
Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin.
(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.
Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2216 din 24 decembrie 2013 si prin adresa nr. 30893 din aceeasi
data din aceeasi data din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine
de zi;
- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014;
-Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului
municipiului Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului;
- Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului
social temporar pentru familia doamnei Peţa Mihaela din municipiul Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului
social temporar pentru domnisoara Floacă Georgeta din municipiul Alexandria;
-Petitii si interpelari.
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de
hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 153/2013 privind
aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie
2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece.
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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014, dupa care se trece
la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a avut suficient timp sa se uite pe documente pentru ca
sunt prea multe si timpul este prea putin. Tot dansul spune ca nu va vota acest proiect de hotarare
deoarece sunt si cresteri de taxe desi s-a spus ca nu vor creste.
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Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl consilier Titirisca Florin sa indice ce fel de taxe se
majoreaza.
D-na Claudia Ureche, seful serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului spune ca taxele sunt la aceleasi nivel ca in anul fiscal 2013.
Dl presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos spune ca in expunerea de motive se prevede
foarte clar ca taxele si impozitele locale raman la acelasi nivel ca in anul fiscal 2013.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” (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 darea in
folosinta cu titlu gratuit a unui teren de la validarea modificarilor privind majorarea bugetului
municipiului Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,
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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia
doamnei Peţa Mihaela 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
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnisoara Floacă
Georgeta din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Talpiga Stelica spune ca aceasta domnisoara a fost eleva scolii ajutatoare, intre anii
1992-2000 acestor copii proveniti din scoala ajutatore li se stabilea domiciliul la scoala ajutatoare. Tot
dansul spune ca trebuie o initiativa legislativa prin care acesti copii dupa implinirea varstei de 18 ani sa
fie incadrati in munca si sa beneficieze si de locuinta sa nu mai ajunga pe strazi.
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
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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 modificarea si completarea HCL nr. 153/2013 privind aprobarea de ajutoare lunare pentru
incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul
local, in conformitate cu OUG nr. 70/2011privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului
rece, 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, Petcu Marian Dragos , prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
-Referatul AASPS nr. 16836/24.12.2013 cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta pentru
persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la
utilitatile de stricta necesitate.
Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl primar Victor Dragusin doreste sa informeze Consiliul local ca astazi va fi publicat bugetul
local al municipiului Alexandria pe anul 2014 la sediul institutiei, dar intr-o varianta de lucru. Conform
calendarului bugetar in 15 zile de la publicarea Legii bugetului de stat in monitorul oficial trebuie sa se
publice si bugetul local, dar din pacate lipsesc informatiile cu privire la invatamant, ce inseamna
cheltuieli de personal si de investitii, nu sunt cotele de echilibrarea a bugetului local de la ministerulde
finate, nu sunt cotele de echilibrarea a bugetului local de la Consiliul Judetean . Cand vor fi disponibile
toate datele acest proiect de buget va fi rectificat si va fi supus dezbaterii publice. Tot dansul intreaba
cand trebuie ca domnii consilieri sa primeasca proiectul de buget. D-na Gafencu Haritina spune ca
proiectul trebuie sa ajunga la d-nii consilieri cu 10 zile inainte de adoptare.
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,
Petcu Marian Dragos

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 30976 din 30.12.2013

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 30.12.2013

Subsemnatii,

Berechet Doina si Ceciu Alexandru-Razvan, salariati la Primaria municipiului

Alexandria, am procedat astazi, 30.12.2013, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 30.12.2013, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Berechet Doina

Ceciu Alexandru-Razvan

4

