JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 09 martie 2011 , orele 09,00, in sedinta de indata a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul
local, d-nii consilieri Tulpan Dumitru si Toader Dumitru fiind absenti motivat.
Dl. presedinte de sedinta Ganea Filica 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 da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care,
prin dispozitia nr. 698 din 07 martie 2011 si prin adresa nr. 5061 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 2011;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in
valoare de 6.000.000 lei;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata
populatiei in municipiul Alexandria, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2011.
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 2011, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea
contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei , dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca la sedinta din data de 28.02.2011 s-a stabilit o intanlire
intre specialistii TERMA SERV si consilierii Consiliului local al municipiului Alexandria pentru a se
gasi o solutie ca privire la incalzirea locuintelor care sunt bransate in sistem centralizat. La aceasta
sedinta s-a prezentat un raport al TERMA SERV cu privire la centralele de scare care au fost montate
la doua blocuri din municipiul Alexandria si s-a constatat ca acolo unde sunt bransate mai mult de
50% din apartamente investitia este rentabila , iar unde sunt bransate mai putin de jumatate din
apartamente, costurile sunt foarte mari.
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Tot dansul spune ca in afara de acesti 6.000.000 lei mai este nevoie de un credit deoarece
aceasta suma acopera doar pretul centralelor, fara montaj si bransamentul pentru populatie.
Dl director al SC TERMA SERV spune ca este nevoie de 120 de astfel de centrale pentru a
acoperii toate blocurile unde sunt bransate in sistem centralizat peste 50% din apartamente, pretul
pentru 1 G/Kal va fi de 218 lei.
Prin montarea acestor centrale va fi eliminata subventia de la bugetul de stat care oricum nu se
va mai acorda si cea de la Consiliul local. Odata cu montarea acestor centrale se vor elimina
pierderile de transport si distributie iar pretul va fi suportat integral de populatie.
Tot dansul spune ca trebuie discutat transparent si rapid cu cetatenii pentru a putea monta
aceste centrale de scara si trebuie ca cetatenii sa fie convinsi ca investita este in interesul lor.
Realizarea investitiei este discutabila acolo unde sunt bransate putine apartamente dar si pentru acesti
cetateni trebuie gasita o solutie.
Dl primar Victor Dragusin spune ca ar fi indicat sa obtina o cofinantare si descoperirea unui
nou imprumut. Trebuie avut in vedere ca numarul debransatilor este posibil sa creasca pana la toamna
iar montarea acestor centrale nu ar mai fi rentabila.
Dl Viceprimar Voicu Ioan spune ca este posibil sa se castige si cofinantarea de la guvern.
Acum exista trei blocuri care nu sunt bransate la reteaua de gaze. Tot dansul spune ca populatia
trebuie sa fie informata cu privire la pretul care se va facutra prin montarea acestor centrale.
Presedintii de asociatii sa vina cu situatii clare cu cei care vor sa ramana in sistemul centralizat.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca pretul va fi acelasi cu cel de astazi. Tot dansul spune ca
trebuie gasita o solutie juridica pentru a se asigura numarul de consumatori pentru a amortiza
investitia care este destul de mare, peste 100 miliarde lei vechi si spune ca se va abtine de la vot.
Studiul nu este documentat suficient , este facut superficial si nu avem garantia amorsarii investitiei
drept pentru care se va abtine de la vot.
Dl primar Victor Dragusin spune ca exista posibilitatea ca cetatenii sa se debranseze pe
perioada verii, dar daca vor fi incheiate contracte ferme se va stii situatia exacta a cetatenilor care
doresc asemenea centrale si vor fi calibrate corespunzator.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca trebuie luata o hotarare in beneficiul cetatenilor, acesta
hotarare trebuie foarte bine fundamentata, acolo unde este posibil sa se realizeze din punct de vedere
tehnic si juridc, doar acolo trebuie sa se monteze asemenea centrale. Tot dansul spune ca nu trebuie
blocata posibilitatea cetatenilor care doresc asemenea centrale si trebuie analizata posibilitatea ca la
incheirerea contractelor sa participe si cetatenii cu o cofinantare pentru a fi legati de acest sistem.
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 o abtinere ( dl consilier Marzan Niculae).
(A sosit in sala dl consilier Toader Dumitru).
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 aprobarea pretului
local al energiei termice facturata populatiei in municipiul Alexandria, pentru lunile ianuarie,
februarie, martie 2011, 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 prezinta informarea nr 800 din 08.03.2011 a SC
TERMA SERV SRL cu privire la incetarea furnizarii agetului termic incepand cu data de 14.03.2011.
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,
Filica Ganea

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
2

