JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 04 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 19
consilieri, din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local.
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.
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, Popescu Dunmitru Dan, da cuvantul d-lui. Primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 489 din 26 martie 2013 si prin adresa nr. 6811 din aceeasi data, a
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2013;
-Petitii si intepelari.
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al
municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asocitiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Teleormanul”, de
a vota cu privire la primirea de noi membri, contributia acestora la patrimoniul asociatiei si cotizatia.
Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea
de zi si se aproba cu completarea d-lui primar cu unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi si dl presedinte de sedinta precizeaza ca proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2013 va fi prezentat si supus la vot pe capitole,
iar in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe. De asemenea face mentiunea ca nu au fost contestatii
la proiectul de buget, facute de cetateni in termenul prevazut de lege.
Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive a proiectului de hotarare.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului
Alexandria pe anul 2013.
D-na Gafencu Haritina, director al directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite prezinta raportul de
specialitate la acelasi proiect de hotarare.
Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial , sa declare acest lucru
si sa nu ia parte la deliberarea si aprobarea proiectului de hotarare.
In continuare se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl Titirisca Florin intreaba daca finantarea unitatilor de invatamnat ajunge pentru intreg anul .
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu consiliul local stabileste cheltuielile salariale si de functionare
ale unitatilor de invatamant, sumele respective le sunt transmise, trec prin bugetul local, administratia locala
este doar operator in acesta situatie. Din statistica anului trecut sumele sunt comparabile, cheltuielile cu
salariile sunt acoperite, dar bugetul institutiilor de invatamant este insuficient la cheltuielile de functionare.
Primaria a facut demersuri catre Ministerul invatamantului prin Inspectoratul scolar sa modifice modul
de finantare pentru cheltuielile de functionare, deoarece sunt scoli in municipiu care au cladiri anexe si aceste
scoli sunt discriminate in raport cu alte scoli care nu au asa ceva. De exemplu, Grupul Scolar Agricol sau
Grupul Scolar Tehnic, au sali de sport, laboratoare, au ateliere au si alte edificii care trebuiesc incalzite si
intretinute, in aceste situatii coeficientii care au fost calculati sunt total insuficienti si ar fi bine ca legislatia
pentru anul scolar 2013-2014 sa fie mai explicita sau sa fie schimbata.
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D-na consilier Stancu Iuliana da un exemplu cu cheltuielile pe care le are Liceul Tehnologic nr.1 cu
plata facturii la gaze, care este in cuantum de 500 milioane lei vechi lunar, prin urmare bugetul este insuficient
dar intodeauna s-au primit sume suplimentare de la administratia locala.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca si la celelalte unitati de invatamant banii sunt insuficienti si a
discutat cu directorii si banii ajung pentru 10 luni.
D-na consilier Curea Georgeta spune ca in ceea ce priveste cheltuielile de personal banii sunt
suficienti, insa pentru functionare banii sunt insuficienti.
Dl primar Victor Dragusin spune ca banii pentru salariile cadrelor didactice sunt suficienti, nu sunt
suficiente sumele pentru acoperirea drepturilor salariale castigate in instanta.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca nici ministerul nu a putut sa prevada totalitatea sumelor care
vor fi castigate in instanta.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca la capitolul „rambursari de credite „ suma este de 3314 mii lei,
sunt introduse doar ratele, spune ca a vorbit ieri cu d-na Dragne Iolanda si trebuia sa vina sa-i spuna cat au fost
dobanzile pentru anul 2012, dar nu a venit. Tot dansul intreaba care este suma totala care s-a platit, rate si
dobanzi pe intreg anul 2012.
Dl primar Victor Dragusin spune ca datele solicitate sunt datele anului 2012 si au fost prezentate in
raportul de gestiune pe anul 2012, dar vor fi puse la dispozitie daca solicita in scris si asteapta raspunsul in
termenul legal. Tot dansul spune ca aceasta discutie nu face obiectul bugetului pe anul 2013 si aceste
informatii se gasesc atat pe site-ul primariei cat si in dvd-ul care l-a primit cu bugetul pe anul 2013.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca la activitati sportive a fost alocata suma de 835 mii lei si intreaba
cum este defalcata aceasta suma pe fiecare ramura de sport.
Dl primar prezinta suma defalcata:
-intretinere stadion 20.000 lei;
-ABC Judo 5000 lei;
-CS Kanazawa 5000 lei;
-CS Viitorul 003 5000 lei;
-Baschet senioare 200.000 lei;
-Fotbal 300.000 lei;
-handbal 190.000 lei;
-CSS si CST 100.000 lei;
-CS Universitatea Alexandria 5.000 lei
Dl consilier Tanase Florentiu spune ca va ridica ca de obicei, problema studiilor de fezabilitate si a
proiectelor tehnice care sunt in suma de 797.640 lei. Tot dansul spune ca ar dori sa se stabileasca un mod de
lucru clar, pentru ca daca se analizeaza nota de fundamentare la cap 70 „lucrari in continuare” pentru
modernizarea punctelor termice rata pentru anul 2013 este de 950.000 lei, iar aceasta lucrare a fost facuta in
urma unui studiu de fezabilitate care nu s-a dovedit a fi o solutie eficienta pentru municipiu.
De aceea doreste sa stie cine are responsabilitatea pentru aceste studii de fezabilitate din care reiese ca
o anumita investitie este rentabila si se dovedeste a fi nerentabila. Daca investitiile facute in urma unor studii
de fezabilitate se dovedesc a nu fi eficiente sa raspunda firma care le-a intocmit in solidar cu cei care au
hotarat.
Tot dansul spune ca se prevad sume foarte mari pentru Strandul Vedea si nu sunt prevazute costructia
de alte obiective unde copii sa-si petreaca timpul liber si sa nu se mai duca in baruri.
Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru studiile de fezabilitate nerentabile oportunitatea o
stabileste Consiliul local si tot acesta raspunde. Referitor la modernizarea punctelor termice dl primar spune ca
aceasta a fost solutia la timpul respectiv si au avut eficienta de 90%, dar din cauza eliminarii subventiei au
aparut debransarile in masa datorita neputintei oamenilor de a plati.
Tot dansul spune ca la sfarsitul lunii va fi o rectificare de buget pozitiva prin care banii care au fost
cheltuiti de municipiu ca si coplata la proiectele finantate din fonduri europene care au fost implementate se
vor intoarce in bugetul municipiului si din acesti bani vor fi facute si obiective pentru tineri.
Sumele se investesc in strand deoarece momentan este singurul obiectiv care scoate tinerii din baruri.
Consiliul local a aprobat si concesionarea unui teren pentru a fi realizata o baza sportiva pentru tenis. Pentru a
realiza centre pentru tineri sunt 3 variante, una la universitatea Valahia in locul fostei popote de a se realiza
Casa Studentilor, mai este o varianta de a transforma cinematograful Patria dupa ce acesta va fi castigat in
instanta, dar va fi greu, deoarece va trebui facuta o alta expertiza si va dura minim un an si jumatate dupe ce
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acest edificiu va fi preluat, a treia varianta ar fi amenajarea in Casa de Cultura dupa preluarea acesteia de
catre Municipiu.
Dl consilier Tanase Florentiu spune ca doreste ca studiile de fezabilitate si proiectele tehnice sa fie
scoase din componenta bugetului si trecute in rectificarile ulterioare in momentul in care exista banii pentru
realizarea investitiei.
Dl primar Victor Dragusin spune ca fara proiecte nu se poate obtine finantare, nici de la guvern, nici de
la banci si nici de la Uniunea Europeana. Daca sunt proiecte lucrate atunci se pot solicita si bani, fara aceste
proiecte sansa Alexandriei de a obtine finantare europeana in perioada 2014-2020 ar fi nula. Trebuie ca
municipiul sa aiba cat mai multe proiecte pentru a putea cere finantare de la stat, banci sau Uniunea Europeana
pentru a se putea dezvolta.
Dl consilier Tanase Florentiu doreste ca studiile de fezabilitate sa fie platite numai daca sunt eficiente.
Dl primar Victor Dragusin spune ca platile pentru studiile de fezabilitate nu sunt deductibile.
Dl presedinte de sedinta intraba daca dl consilier Tanase Florentiu isi mentine amendamentul.
Dl consilier Tanase Florentiu spune ca renunta la amendament.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare pe capitole iar
in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe cu precizarea ca sumele vor fi exprimate in mii lei.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 1 „BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2013” :
-CAPITOLUL „VENITURI TOTALE”, din care „Venituri proprii, Venituri curente, Venituri
fiscale, Venituri nefiscale, Subventii”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
-CAPITOLUL „CHELTUIELI TOTALE”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
In continuare dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 2 „privind aprobarea bugetului local detaliat
la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole paragrafe si titluri al municipiului
Alexandria pe anul 2013”
-CAPITOLUL „TOTAL VENITURI” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 voturi
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
-CAPITOLUL „TOTAL CHELTUIELI” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 3 privind „aprobarea bugetului local al municipiului
Alexandria pe anul 2013, sectiunea de functionare”.
-CAPITOUL „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” din care „Venituri Proprii,
Impozit pe venit, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , Impozit si taxa pe cladiri, Impozit si taxa pe
teren, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru, Sume defalcate din TVA, Taxe hoteliere, Impozit pe
mijloacele de transport, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare, Alte taxe pe
utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati, Venituri din concesiuni si
inchirieri, Alte venituri din proprietate, Venituri din prestari de servicii si alte activitati, Venituri din taxe
administrative, eliberari permise, Amenzi, penalitati si confiscari , Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus), Subventii de la bugetul de stat,
Subventii de la alte administratii”, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-CAPITOLUL „CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” din care „Autoritati
executive, Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, Alte servicii publice generale, Titlul III
Dobanzi, Ordine publica, Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară),
Invatamnt, Sanatate, Servicii culturale, Sport, Tineret, Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze
sportive si de agrement, Servicii religioase, Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, Asistenta
sociala in caz de boli si invaliditati, Asistenta sociala pentru familie si copii, Creşe, Ajutor social, Cantine de
ajutor social, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, Alte cheltuieli in domeniul
locuintelor, Iluminat public si electrificari rurale, Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale, salubritate, Prevenire si combatere inundatii si gheturi, Transport în comun, Strazi”, il supuen la vot
si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier Titirisca Florin).
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.4 privind „aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013-sectiunea de dezvoltare”.
-CAPITOLUL „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” din care „veniturile sectiunii de
dezvoltare total, Vărsăminte din secţiunea de funcţionare, Venituri din valorificarea unor bunuri, Autorităţi
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executive, Invatamant, Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, Alimentare cu apa, Alte servicii
în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, Strazi”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi
„pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, titirisca Florin si Tanase Florentiu);
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr 5. „ situatia privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013 Capitolul 51.02 "Autoritati publice si actiuni externe".
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – „TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL” din care
Cheltuieli si salarii in bani, Contributii, „TITLUL II BUNURI SI SERVICII” din care „Bunuri si servicii,
Reparatii curente, Bunuri de natura obiectelor de inventar, Deplasari, detasari, transferuri, Carti, publicatii si
materiale documentare, Pregatire profesionala, Protectia muncii, Alte cheltuieli”, o supune la vot si se aproba
cu unanimitate de voturi.
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – „ACTIVE FIXE” o supune la vot si se aproba cu unanimitate
de voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.6 „ situatia privind aprobarea bugetului local
al municipiului Alexandria pe anul 2013 Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale"
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE- „TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL” din care „Bunuri
si servicii, Reparatii curente, Bunuri de natura obiectelor de inventar, Deplasari, detasari, transferuri, Carti,
publicatii si materiale documentare, Pregatire profesionala, Protectia muncii, Alte cheltuieli” o supune la vot si
se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 7 „ situatia privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 55.02 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi".
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – „Dobanzi aferente datoriei publice interne directe” o supune la
vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.8 „ situatia privind aprobarea bugetului local
al municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala".
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE- „TITLUL II BUNURI SI SERVICII” din care „Reparatii curente,
Medicamente si materiale sanitare, Bunuri de natura obiectelor de inventor, Carti, publicatii si materiale
documentare, Pregatire profesionala, Alte cheltuieli, Transferuri catre institutii publice”, o supune la vot si se
aproba cu 16 voturi „pentru si 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si
Tanase Florentiu);
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 9 „ situatia privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 65.02 "Invatamant",
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ALEXANDRIA , TITLUL I -Cheltuieli de
personal, TITLUL II -Bunuri si servicii, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 ALEXANDRIA, TITLUL I -Cheltuieli de
personal, TITLUL II -Bunuri si servicii, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA, TITLUL I -Cheltuieli de
personal, TITLUL -II Bunuri si servicii ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGA" ALEXANDRIA, TITLUL -I
Cheltuieli de personal, TITLUL -II Bunuri si servicii ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de
personal, TITLUL -II Bunuri si servicii, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
- SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZU" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal,
TITLUL -II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
- SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de
personal, TITLUL -II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi;
-SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU COLFESCU" ALEXANDRIA, TITLUL -I Cheltuieli de
personal, TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi;
- SCOALA GIMNAZIALA "Nr. 5 ALEXANDRIA”, TITLUL I- Cheltuieli de personal, TITLUL- II
Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
- SCOALA GIMNAZIALA "Nr. 7 ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal, TITLUL- II
Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
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- LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de
personal, TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi;
-LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de
personal, TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi;
-COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" ALEXANDRIA, TITLUL- I
Cheltuieli de personal, TITLUL- II Bunuri si servicii , TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu
unanimitate de voturi;
-LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal,
TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
-LICEUL PEDAGOGIC "MIRCEA SCARLAT" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal,
TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
-LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA, TITLUL -I Cheltuieli de personal, TITLUL II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
SCOALA POSTILCEALA SANITARA ALEXANDRIA, TITLUL -I Cheltuieli de personal, TITLUL
II -Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE”
-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ALEXANDRIA , il supune la vot si se aproba cu
unanimitate de voturi;
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.10 „situatia privind aprobarea bugetului local
al municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 66.02 "Sanatate".
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” – „TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL” din care
„Cheltuieli salariale in bani, Contributii , TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care „Bunuri si servicii,
Medicamente si materiale sanitare, Bunuri de natura obiectelor de inventar, Alte cheltuieli”, o supune la vot si
se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 11 „situatia privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 67.02 "Cultura, recreere si religie".
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” –TITLUL II- BUNURI SI SERVICII din care Bunuri si
servicii, Alte cheltuieli, Transferuri interne, o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 voturi
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE” „Active fixe”, o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru
si 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.12 „situatia privind aprobarea bugetului local
al municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 68.02 "Asigurari si asistenta sociala".
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” –TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” din care
„Cheltuieli salariale in bani, Contributii , TITLUL II „ BUNURI SI SERVICII” din care „Bunuri si servicii,
Reparatii curente, Hrana, Medicamente si materiale sanitare, Bunuri de natura obiectelor de inventar,
Deplasari, detasari, transferari, Carti, publicatii si materiale documentare, Pregatire profesionala, Protectia
muncii, Alte cheltuieli, Ajutoare sociale, o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 13 „situatia privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica".
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” - TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” din care
„Cheltuieli salariale in banii, Contributii, TITLUL II „ BUNURI SI SERVICII” din care „Bunuri si servicii,
Pregatire profesionala, Protectia muncii, Alte cheltuieli, Transferuri interne, Rambursari de credite interne”, o
supune la vot si sa aproba cu
„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE” – „Active fixe”, o supune la vot si se aproba cu unanimiatte de
voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.14 „situatia privind aprobarea bugetului local
al municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 74.02 "Protectia mediului".
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”- TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, din care „Bunuri si
servicii” o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu
Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 15 „situatia privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 80.02 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca".

5

„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” – TITLUL II-„BUNURI SI SERVICII” din care „prevenirea
si combaterea inundatiilor si ingheturilor”, o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.16 „situatie privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 84.02 "Transporturi".
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” – TITLUL II-„ BUNURI SI SERVICII”, din care „Bunuri si
servicii, TITLUL IV SUBVENTII din care „Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif”, o supune
la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca
Florin si Tanase Florentiu);
„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE” – TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care „Active
fixe”, o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu
Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 17 „lisita obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu
finantare partiala sau integrala de la bugetul local din care lucrari in continuare , lucari noi, achzitii de bunuri
si alte cheltuieli de investitii”, o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 voturi „impotriva”(d-nii
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.18 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de
investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2013, cap 51” „Autoritati publice si actiuni externe”, o
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 19 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de investitii, defalcata pe
categori de bunuri pe anul 2013, cap 65” „Invatamant” o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.20 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de
investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2013, cap 67”Cultura , recreere si religie”, „Total pe surse de
finantare din care valaore surse excedent si valoare surse de la bugetul local” o supune la vot si se aproba cu 16
voturi „pentru si 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 21 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de investitii, defalcata pe
categori de bunuri pe anul 2013, cap 70.02 ” Servicii si dezvoltare publica”, „Total pe surse de finantare din
care valaore surse excedent si valoare surse de la bugetul local” o supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 22 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de
investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2013, cap 84” Transporturi”, „Total pe surse de finantare din
care valaore surse excedent si valoare surse de la bugetul local” o supune la vot si se aproba cu 16 voturi
„pentru si 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 23 „Situatia privind aprobarea bugetului institutiilor
publice si activitatilor, finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013”.
„TOTAL VENITURI” din care „Venituri curente, Venituri nefiscale, Subventii”, il supune la vot si
se aproba cu cu 16 voturi „pentru si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase
Florentiu);
„TOTAL CHELTUIELI” il supune la vot si se aproba cu cu 16 voturi „pentru si 3 „abtineri”(d-nii
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 24 „Sitiatia privind aprobarea bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013, sectiunea de
functionare”
„VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE”, din care „Venituri din proprietate, Venituri din
prestari de servicii si alte activitati, Diverse venituri, Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare a bugetului local, Subventii pentru institutiile publice” il supune la vot si se aproba cu
„CHELTUILILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE” din care „ Ordine publica, Politie
Comunitara, Invatamant prescolar si primar, Invatamant secundar, Invatamnat postliceal” il supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 25 „situatia privind aprobarea bugetului institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013, Sectiunea de dezvoltare”.
„VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” din care „Varsaminte in sectiunea de
Functionare” il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
„CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” din care „Invatamant secundar”, il supune la
vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 26 „ Situatia privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala”.
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” din care „TITLUL I, Cheltuieli salariale in banii, Cheltuieli
salariale in natura, Contributii, TITLUL II BUNURI SI SERVICII, Bunuri si servicii, Bunuri de natura
obiectelor de inventar, Pregatire profesionala, Alte Cheltuieli”, o supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 27 „Situatia privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 65.10 Invatamant”.
„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”, TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL din care
Cheltuieli salariale in banii, Contributii, TILUL II –BUNURI SI SERVICII din care Bunuri si servicii,
Reparatii curente, Hrana, Medicamente si materiale sanitare, Bunuri de natura obiectelor de inventar,
Deplasari, detasari, transferuri, Medicamente de laborator, cercetare-dezvoltare, carti, publicatii si materiale
documentare, Consultanta si exppertiza, Pregatire profesionala, Protectia muncii, Alte Cheltuieli’, o supune la
vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE”, „Active Fixe” o supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 28 „numarul de personal si fondul salariilor de baza
pentru anul 2013” din care Municipiul Alexandria, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei,
Administratia Domeniului Public, Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala”, o supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte da citire proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului
Alexandria pe anul 2013, dupa care il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 3 „abtineri”(d-nii
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin si Tanase Florentiu);
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea unui mandat
special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asocitiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”Teleormanul”, de a vota cu privire la primirea de noi membri, contributia acestora
la patrimoniul asociatiei si cotizatia, 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.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Popescu Dumitru Dan, prezinta petitiile adresate Consiliului
local:
-Referatul nr. 4471/02.04.2013, al AASPS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta in
cuntum de 1500 euro d-nei Burlan Anisoara.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl primar Victor Dragusin prezinta raportul de activitate al primarului pe anul 2012.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru
participare si declara inchise lucrarile sedintei.

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. 8141 din 08.04.2013

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din
04.04.2013

Subsemnatii, Berechet Doina si Ceciu Alexandru – Razvan , salariati la Primaria municipiului
Alexandria, am procedat azi, 08.04.2013, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 04.04.2013, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Doina Berechet

Ceciu Alexandru-Razvan

8

sedinta

