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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 Incheiat astazi, 08 iunie 2010, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 21 (douazecisiunu) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local.  
 Dl. presedinte de sedinta Ovidiu Oana 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 26 mai 
2010, 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 da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 1310 din 03 iunie 2010 si prin adresa nr. 11437 din aceeasi data, a convocat aceasta 
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2010. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse 
pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune introducerea pe ordinea de zi a urmatorului 
proiect de hotarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru semnarea contractelor de credit si garantii la S.C. APA SERV S.A. 
Teleorman; 

- Petitii si interpelari. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi completata cu propunerile d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este o sedinta scurta, dar foarte importanta pentru ca sunt 
supuse dezbaterii si aprobarii Consiliului local doua proiecte de hotarari importante. 

A inteles de la dl. primar, la sedinta pe comisii, ca se consuma integral fondul de rezerva 
bugetara din anumite motive care nu stie daca vor fi sau nu reale. 

Constata inca o data ca nu s-a luat nici acum in calcul propunerea sa, pe care a facut-o la 
aprobarea bugetului pe anul 2010, referitoare la infrastructura stradala a cartierului Veterani.  In acest 
fond de rezerva nu vor mai fi resurse anul acesta, iar ele se duc acum intr-o zona cu infrastructura 
existenta, pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici in sedinta trecuta. S-a spus atunci ca 
se aproba numai indicatorii, dar acum s-au gasit si resursele. Nu mai formuleaza inca o data acel 
amendament, pentru ca, oricum nu se poate sa treaca. Observa de asemenea ca se aloca o  suma 
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importanta catre TRANSLOC PREST S.A., societate care nu a prezentat niciodata un raport in acest 
consiliu local. Considera ca nu exista, nici acum, o justificare a cheltuielilor alocate TRANSLOC. 

Aminteste si faptul ca 4 consilieri PDL au depus cereri la sedinta trecuta prin care au 
comunicat faptul ca renunta la indemnizatia de consilier, dar constata ca acele sume nu au fost 
cuprinse in rectificarea de buget. Propune ca suma care rezulta sa fie scoasa de la capitolul 
indemnizatii si trecuta la cheltuieli materiale la capitolul invatamant. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca in acest an, daca nu vor exista contestatii nesfarsite la 
licitatii, vor incepe lucrarile pentru apa si canal in cartierul Veterani, dar infrastructura stradala nu se 
poate realiza pana cand nu se rezolva problema canalizarii in zona. 

Referitor la Transloc, spune ca exista un raport din partea Camerei de Conturi in care se 
imputa o anumita suma pentru ca nu s-a achitat TVA in anul 2007. 

Subventia pentru transportul copiilor de la Liceul Rulmentul poate fi acordata sau nu. 
Referitor la problema celor 4 cereri de renuntare la indemnizatia de consilier, dl. primar Victor 

Dragusin spune ca nu se poate introduce in buget o suma pe care consilierul poate nu o incaseaza, in 
cazul in care lipseste de la sedinta. 

Din punct de vedere contabil, aceasta renuntare la indemnizatie poate fi asimilata unei 
sponsorizari. Ar trebui ca d-nii consilieri sa ridice indemnizatia  si sa o directioneze unde doresc. In 
acest mod procedeaza dl. consilier Mihailiteanu George care nu a ridicat indemnizatia in acest 
mandat, a venit la cateva luni si a semnat, iar aceasta a fost donata atletei Andreea Ogrezeanu. In 
acelasi mod ar trebui sa procedeze si cei 4 consilieri. 

Dl. consilier Pana Ion spune ca nu contesta faptul ca exista oameni care vor sa faca bine 
pentru societate, pentru semeni, dar asta nu le da dreptul sa le impuna si celorlalti sa procedeze ca ei, 
pentru ca nu toti se pot descurca asa cum se descurca ei. 

Nu doreste sa se ia in calcul propunerea d-lui consilier Nastase Stefan care incearca sa-i oblige 
si pe ceilalti consilieri sa renunte la indemnizatie, pentru ca trebuie sa decida fiecare ceea ce face cu 
banii sai. 

Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca nimeni nu a obligat pe nimeni sa procedeze la fel. 
Este optiunea celor 4 consilieri care doresc sa mearga acei bani la invatamant, pentru ca a discutat cu 
parinti ai unor elevi de la Liceul Cuza care au platit bani din buzunarul propriu pentru repararea 
gardului liceului. 

Dl. consilier Tabacitu Stefan aminteste ca s-a terminat campania electorala de mult timp. 
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca banii rectificati pentru Transloc sunt necesari pentru 

plata unei datorii la TVA din anul 2007. Doreste sa stie cui i se datoreaza aceasta nerealizare si in ce 
conjunctura s-a petrecut, cine trebuie sa raspunda pentru acest lucru. 

Dl. consilier Nastase Stefan aminteste ca a propus un amendament la acest proiect de hotarare 
si anume ca toate sumele ce se cuvin celor 4 consilieri sa fie trecute la cheltuieli pentru invatamant. 

Dl. consilier Tabacitu Stefan ii spune d-lui consilier Nastase Stefan ca indemnizatia ce i se 
cuvine este in functie de prezenta la sedinte, nu este o suma fixa si nu se poate trece in buget o suma 
care nu este sigura. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui 
consilier Nastase Stefan si se obtin 4 voturi „pentru” (d-nii consilieri Nastase Stefan, Jieanu Eugen-
Gabriel, Negreanu Florea, Rinescu Marian), 15 voturi „impotriva” si 1 abtinere (dl. consilier Filip 
Constantin). 

Dl. presedinte de sedinta prezinta apoi proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 5 abtineri (d-nii Toader Dumitru, Jieanu Eugen-
Gabriel, Nastase Stefan, Negreanu Florea, Rinescu Marian). (dl. consilier Marzan Niculae nu este in 
sala). 

x 
x                 x 
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 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria pentru semnarea contractelor de credit si 
garantii la S.C. APA SERV S.A. Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca persoana desemnata este dl. Boboc Valentin care este 
administratorul public al municipiului Alexandria, a doua functie ca importanta dupa cea de Primar. 
Ar fi fost normal ca dl. Boboc Valentin sa vina in fata Consiliului local cu un raport de activitate, 
pentru a vedea daca e indreptatit sa vizeze aceasta activitate importanta, daca are capacitatea sa poarte 
pe umeri aceasta raspundere. Mai spune ca ar fi preferat sa il desemneze pe primar pentru semnarea 
contractelor respective. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca persoana desemnata nu face altceva decat sa semneze 
ceea ce s-a aprobat in consiliul local, semneaza un contract si atat. 

Referitor la raportul de activitate, spune ca dl. Boboc Valentin este angajatul Primarului, nu al 
consiliului local, iar dl. consilier Nastase Stefan nu si-a depus raportul de activitate asa cum este 
prevazut in lege.  

Dl. Boboc Valentin este in CA la APA SERV si stie ce se intampla acolo. Trebuie mentionat 
faptul ca in 2009 APA-SERV a realizat profit. 

Dl. consilier Nastase Stefan constata ca nu s-a prezentat bilantul si balantele contabile ale 
APA SERV, desi dl. Boboc Valentin este membru in CA la APA SERV. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca bilantul se afla postat pe site si poate sa il citeasca acolo, 
iar dl. consilier Nastase Stefan spune ca daca ar fi fost prezentat consiliului s-ar fi cerut si alte 
informatii suplimentare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „ pentru ” si 1 abtinere (dl. Nastase Stefan). 
 
 

x 
x  x 

 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitia adresata 
Consiliului local: 

- Cererea inregistrata la nr. 11594/07.06.2010 prin care dl. Toba Liviu-Mihaita domiciliat in 
municipiul Alexandria, str. Dunarii, bloc L6, scara B, etaj 5, ap. 48 solicita sustinerea financiara in 
valoare de 500 euro (2000 lei) pentru fiica sa Toba Andreea-Valentina, eleva in clasa a IV-a la Scoala 
Generala nr. 5 din Alexandria, care practica sah de performanta cu rezultate remarcabile. Suma 
solicitata ii este necesara pentru a participa la Campionatul European de Sah de la Subotica, Serbia, in 
perioada 9-14 iulie 2010. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu se poate face sponsorizare, dar i se poate da un 
premiu. 

D-na Haritina Gafencu spune ca este posibil numai daca este membra a unui club care sa aiba 
o asociere cu Consiliul local. 

Dl. consilier Filip Constantin intreaba daca se poate interesa cineva care este suma pe care o 
aloca Federatia de specialitate. 

 
Dl. consilier Voicila Florea spune ca federatiile nu dau nimic, de obicei. 
Dl. presedinte de sedinta, Oana Ovidiu spune ca cei patru consilieri ar putea dona 

indemnizatia pentru luna trecuta. 
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca atunci cand va incasa indemnizatia respectiva, o va dona 

unui bolnav de cancer. 
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Dl. primar Victor Dragusin intreaba daca in situatia in care s-ar incheia un contract de asociere 
cu clubul de sah, d-nii consilieri ar agrea ideea de a sprijini financiar aceasta sportiva, iar consilierii 
sunt de acord. In acest caz, la sedinta viitoare se va veni cu un asemenea proiect de hotarare. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a inteles ca cineva de la Primarie a fost la Casa de 
Cultura unde se antrenau copiii de la sah si i-a dat afara din sediu, iar in momentul de fata copiii nu 
mai au spatiu unde sa se antreneze. 

Dl. consilier Filip Constantin spune ca trebuie gasita o solutie pentru acesti copii, dar nu 
trebuie uitat nici faptul ca in curand va incepe Balcaniada la tir si campioana noastra Magdalena 
Ristea este posibil sa nu fie prinsa in lot tocmai din motive financiare. De aceea, propune sa fie avut 
in vedere un sprijin financiar si pentru ea. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca obligatia Consiliului local este de a sprijini sportul de 
masa, dar Magdalena Ristea este o valoare care nu trebuie sa fie uitata. 

Dl. viceprimar Voicu Ioan adreseaza consilierilor rugamintea ca in momentul in care va 
aparea solicitarea scrisa din partea parintilor copilului care a suferit un accident de circulatie mortal 
zilele trecute sa i se dea acest ajutor, deoarece parintii nu au niciun fel de situatie materiala, copilul 
fiind dus de la morga direct la cimitir. 
 Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta declara 
inchise lucrarile sedintei si multumeste pentru participare. 
  Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                 Ovidiu Oana                                                                 Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


