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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 10 august 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 18 (optsprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
trei consilieri fiind absenti motivat (d-nii Rinescu Marian, Mihailiteanu George, Negreanu Florea).  
 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 30 
iulie 2010, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 
            Dl. consilier Nastase Stefan mentioneaza ca la sedinta anterioara s-au afirmat mai multe 
lucruri, pe langa ordinea de zi, dl. primar Victor Dragusin  proferand calomnii asupra dansului, desi la 
proiectul de hotarare privind asocierea cu Solaris, dl. Nastase nu luase cuvantul. Mai spune ca dl 
primar Victor Dragusin a afirmat ca dl. Nastase Stefan ii jefuieste pe tarani, iar dansul sustine ca nu 
are nicio legatura cu taranii in afacerile pe care le deruleaza. Dl consilier Nastase Stefan mai aduce la 
cunostinta faptul ca dl primar Victor Dragusin si-a cerut scuze la sedinta pe comisii, pentru cele 
afirmate si solicita sa-si ceara scuze si acum, in plenul sedintei. Tot dansul arata ca nu s-au consemnat 
in procesul verbal atacurile d-lui primar la consilierul Nastase Stefan . 
           Dl. presedinte de sedinta Oana Ovidiu ii comunica d-lui consilier Nastase Stefan ca, in 
conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al consiliului local, in procesul verbal, nu 
se consemneaza atacurile la persoana. 
           Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta Oana Ovidiu supune la vot procesul verbal 
al sedinte precedente si se aproba cu 15 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Nastase 
Stefan si Toader Dumitru) si 1 „abtinere” (dl consilier Jieanu Eugen).  
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 1761 din 06 august 2010 si prin adresa nr. 15834 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria; 
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal al Serviciului public comunitar de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal ale Serviciului public de interes local Politia Comunitara Alexandria; 
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal al Serviciului public comunitar local de Evidenta a Persoanelor Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de interes local 
Administratia Strazilor, Constructii Edilitare Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de interes local 
Colectare, Transport, Depozitare si Tratare Deseuri Municipale Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de interes local 
Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria; 
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             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de interes local Sanitar 
Veterinar Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei publice pentru 
obiectivul de investitii „ Centrale termice si racorduri gaze naturale, la gradinita nr.1 si gradinita nr. 7 
din municipiul Alexandria , prin contract cu plata in rate; 

- Petitii si interpelari. 
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie 

introduse 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 inchirierea de catre Partidul Uniunea pentru Progresul 
Romaniei, a unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta si a terenului aferent , apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria , situat in str. C-tin Brancoveanu, nr. 
71. 
    Nefiind si alte propuneri dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu propunerea d-
lui primar 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 aprobarea 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Alexandria;   
           Dl. consilier Tabacitu Stefan propune urmatorul amendament la art. 2 „ intrarea in vigoare a 
prezentei hotarari sa fie data de 13. 08. 2010”. 
           Dl. consilier Nastase Stefan spune ca sunt prevazute in organigrama un numar de 6 posturi de 
administratori zonali si propune desfiintarea acestor posturi deoarece pe aceste posturi lucreaza un 
numar de 24 de persoane incadrati ca municitori necalificati, cu timp partial, de 2 ore. Acesti 
administratori zonali sunt, dupa parerea sa, agenti electorali ai primarului. 
          Dl. viceprimar Voicu Ioan spune ca acesti administratori sunt foarte utili deoarece aduc 
informatii cu privire la problemele care apar in zona in care acestia isi desfasoara activitatea in timp 
real si nu sunt ageti electorali. 
          Dl. consilier Marzan Niculae cere lamuriri d-lui primar cu privire la aceasta problema. 
          Dl. primar Victor Dragusin ii raspunde acestuia ca ceea ce a spus dl viceprimar Voicu Ioan este 
corect dar ca daca va urma un nou val de disponibilizari este posibil ca aceste posturi sa dispara, dar 
deocamdata este nevoie de ei. 
          Dl. consilier Pisica Gheorghe ii transmite d-lui Nastase Stefan ca se astepta de la dansul sa 
ridice probleme legate de implicatiile noii organigrame in bugetul municipiului, nu de acele persoane 
pe care le numeste agenti electorali, pentru ca denumindu-i asa deja a comis un atac la persoana d-lui 
primar care a propus aceasta organigrama cu posturile respective. 
          Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a cerut lista cu acesti administratori zonali si a fost 
trimis sa se uite pe internet, iar compartimentul de specialitate nu a pus la dispozitie informatiile 
solicitate.   
          Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a solicitat d-nei Dumitrescu Cornelia informatii despre 
acesti administratori zonali si a fost directionat sa consulte site-ul primariei. 
          Dl. consilier Filip Constantin  intreaba daca interesaza numarul lor sau numele acestora? 
          Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Tabacitu 
Stefan care este aprobat cu 16 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (domnul consilier Marzan Niculae) 
si 1 „abtinere”(domnul consilier Nastase Stefan). 
         De asemenea dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Nastase Stefan care 
este respins cu 13 voturi „impotriva” si 3 voturi „pentru” (domnii consilieri Marzan Niculae, Nastase 
Stefan si Toader Dumitru) si 1 „abtinere” (dl consilier Filip Constantin).     
        Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata cu amendamentul d-lui consilier Tabacitu Stefan si se aproba cu 14 voturi 
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„pentru”,  si 4 abtineri (d-nii consilieri  Filip Constantin, Nastase Stefan,Toader Dumitru, Marzan 
Niculae). 
 
 

 
x 

    x                 x 
  
 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 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal al Serviciului public comunitar de interes 
local Administratia Domeniului Public 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Serviciului public de interes local 
Politia Comunitara 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal al Serviciului public comunitar local de 
Evidenta a Persoanelor 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  incetarea activitatii Serviciului public de interes 
local Administratia Strazilor, Constructii Edilitare Alexandria dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.    
          Dl. consilier Jieanu Eugen are o obseravtie valabila pentru acest proiect si pentru urmatoarele 
trei proiecte de hotarare si propune ca  art. 2, alin. (1) sa aiba urmatorul cuprins: „ bunurile imobile si 
mobile necesare desfasuri activitatii  serviciului  public comunitar prevazut la art 1 ce isi inceteaza 
activitatea se vor concesiona in baza HCL spre administrare si exploatare Societatii Comerciale 
„Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL...” si sa se elimine alin (2), al art.2, pentru ca in 
conformitate cu prevederile Legii 51/2006 dl primar nu va putea semna contractul de dare in 
administrare , daca nu are contract de concesiune. 
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         In HCL anterior s-au infiintat societatile comerciale, din punct de vedere legal, forma de 
incredintare bunuri este prin concesiune. 
         Dl. primar Victor Dragusin spune ca trebuie diferentiate notiunile de servicii publice, ca 
activitati si ca institutii publice. 
        Dl consilier Jieanu Eugen spune ca la celelalte societati comerciale, darea in administrare fara 
plata va produce profit, iar referitor la CTDTDM nu vor mai avea bani de investitii deoarece profitul 
va veni la consiliul local iar valoarea impozitelor se va duce la bugetul de stat. 
         Dl. primar Victor Dragusin spune ca prevederile art. 4 prin care HCL de infiintare a serviciului 
public isi inceteaza aplicabilitatea i-a fost recomandat de juristi si de reprezentanti ai Registrului 
Comertului. 
           Dl. consilier Nastase Stefan spune ca propunerea d-lui Jieanu Eugen cuprinde toate elementele, 
de la procedura de reorganizare pana la ultima etapa a organizarii si se reflecta activ si in bilantul 
societatii.  
          Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Jieanu Eugen care este respins cu 
14 „abtineri” si 4 voturi „pentru” (d-nii consilieri Toader Dumitru, Jieanu Eugen, Nastase Stefan, 
Filip Constantin) 
         Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 abtineri (domnii Jieanu Eugen, Nastase 
Stefan, Filip Constantin si Toader Dumitru). 
  

x 
x  x 

 
 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 incetarea activitatii 
Serviciului public de interes local Colectare, Transport, Depozitare si Tratare Deseuri Municipale 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
           Dl consilier Jieanu Eugen mentioneaza ca are acelasi amendament ca la precedentul proiect de 
hotarare. 
           Dl. Tecuceanu Constantin spune ca serviciul de salubrizare, ca activitate, este serviciu 
comunitar de utilitate publica, a carui gestiune poate fi directa sau delagata, ea urmand a se atribui 
printr-un contract de delegare a gestiunii serviciului. In sedinta viitoare se va aproba delegarea 
gestiunii serviciului, existand o conditie pentru aceasta si anume darea spre administrare se face pe 
baza contractului de delagare a gestiunii. 
          Dl. consilier Tulpan Dumitru am desfiintat servicii publice din subordinea consiliului local si 
am infiintat societati comerciale care platesc TVA si impozit pe profit si din aceasta cauza nu vor  
mai fi banii necesari pentru investitii.  
          Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Jieanu Eugen care este respins cu 
14 „abtineri” si 4 voturi „pentru” (d-nii consilieri Toader Dumitru, Jieanu Eugen, Nastase Stefan, 
Filip Constantin). 
         Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 abtineri (domnii Jieanu Eugen, Nastase 
Stefan, Filip Constantin si Toader Dumitru). 
      

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  incetarea activitatii Serviciului public de interes 
local Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 
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           Dl consilier Jieanu Eugen mentioneaza ca are acelasi amendament ca la precedentul proiect de 
hotarare. 
           Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Jieanu Eugen care este respins cu 
14 „abtineri” si 4 voturi „pentru” (d-nii consilieri Toader Dumitru, Jieanu Eugen, Nastase Stefan, 
Filip Constantin). 
         Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 abtineri (domnii Jieanu Eugen, Nastase 
Stefan, Filip Constantin si Toader Dumitru). 
 
             
 

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  incetarea activitatii Serviciului public de interes 
local Sanitar Veterinar Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
           Dl consilier Jieanu Eugen mentioneaza ca are acelasi amendament ca la precedentul proiect de 
hotarare. 
           Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Jieanu Eugen care este respins cu 
14 „abtineri” si 4 voturi „pentru” (d-nii consilieri Toader Dumitru, Jieanu Eugen, Nastase Stefan, 
Filip Constantin). 
         Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 abtineri (domnii Jieanu Eugen, Nastase 
Stefan, Filip Constantin si Toader Dumitru). 
 

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la proiect de hotarare cu privire la aprobarea 
organizarii si desfasurarii licitatiei publice pentru obiectivul de investitii „ Centrale termice si 
racorduri gaze naturale, la gradinita nr.1 si gradinita nr. 7 din municipiul Alexandria , prin contract cu 
plata in rate, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
           Dl consilier Nastase Stefan intreaba despre ce rate este vorba, cate sunt si daca este vorba de 
contract credit furnizor.  
           Dl. presedinte de sedinta Oana Ovidiu ii sugereaza d-lui consilier Nastase Stefan sa citeasca 
articolul 2 din proiectul de hotarare pentru a gasi raspunsul la intrebare. 
           Dl. presedinte de sedinta Oana Ovidiu da citire articolului 2 din proiectul de hotarare. 
           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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la proiect de hotarare cu privire la , inchirierea de 
catre Partidul Uniunea pentru Progresul Romaniei, a unui spatiu cu alta destinatie decat cea de 
locuinta si a terenului aferent , apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria , situat in str. C-tin Brancoveanu, nr. 71, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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           Dl consilier Filip Constantin spune ca a vazut spatiul. In fapt, langa acest spatiu exista un alt 
spatiu ocupat acum si dl primar a negociat cu o firma din  Bucuresti acordarea acelui spatiu. 
           Dl. primar Victor Dragusin spune ca spatiul este ocupat momentan de o firma de consultanta 
agricola si este posibil sa se elibereze si atunci va putea sa i se schimbe destinatia.  

Dl consilier Filip Constantin spune ca daca se elibereaza ar dori sa il inchirieze dansul pentru 
partid. 
           Dl. consilier Marzan Niculae intreaba in ce calitate a solicitat spatiul, in numele partidului 
politic sau in nume propriu. 
            Dl consilier Filip Constantin spune ca a solicitat in numele partidului. 
           Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu17 voturi „ pentru”. (dl Filip Constantin nu a participat la vot) 
     

x 
x  x 

 
Inainte de a fi prezentate petitiile adresate Consiliului local, dl primar Victor Dragusin aduce 

cateva lamuriri. 
            Dl. primar Victor Dragusin spune ca la sedinta pe comisii a declarat ca va avea o anumita 
conduita fata de anumiti colegi. A constatat ca, de mai mult timp, sala de sedinte a Consiliului local 
Alexandria a fost transformata intr-o scena de teatru de d-nii consilieri Nastase Stefan , Toader 
Dumitru si Ranescu Marian, pentru a induce opiniei publice anumite idei false, referitoare la 
initiativele primarului. Va raspunde interpelarilor celorlalti consilieri in plen, insa domnilor mai sus 
mentionati le va raspunde in termenul legal numai in scris daca vor solicita tot in scris. 
          Dl. primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Nastase Stefan cumpara cereale de la 
asociatiile agricole la care sunt asociati si taranii care nu primesc mai nimic in urma arendarii 
pamanturilor, dupa cum relateaza presa. Tot dansul precizeaza ca si-a cerut scuze pentru ca la sedinta 
anterioara si-a iesit din fire. 
          Dl consilier Nastase Stefan spune ca are o activitate economica care da profit, ca nu este nimic 
in neregula in activitatea sa si ca face afaceri cu Societati Comerciale, nu cu Asociatii Agricole, iar 
afacerile au loc in afara judetului Teleorman. Concluzioneaza ca prin activitatea sa nu jefuieste nimic 
si pe nimeni. Tot dansul spune ca aduce venituri din alte judete si plateste impozite si taxe in 
Teleorman. 
          D-na consilier Panagoret Ioana roaga colegii sa ia atitudine fata de transformarea sedintei de 
consiliu local in scena politica. Nu este necesar sa ascultam in sedinta de consiliu ce fel de afaceri 
face d-l consilier Nastase Stefan care are interventii numai pentru televiziuni. Considera ca dl primar 
Victor Dragusin a avut decenta sa-si ceara scuze la sedinta pe comisii, unde nu sunt camere de luat 
vederi. 
          Dl. consilier Marzan Niculae spune ca in loc ca sa se aplaneze conflictele, mai rau se acutizeaza 
si se amplifica, ca toti consilierii trebuie sa-si spuna punctul de vedere , chiar daca nu este cel mai 
corect, iar dl primar nu ar trebui sa fie asa radical si ar trebui sa raspunda la sedinta pe comisii si celor 
trei consilieri. 

In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
          - Punctul de vedere nr. 15582 din 09. 08.2010, al Serviciului Administrare Bunuri Publice 
referitor la solicitarile unor locatari din blocurile S1, S2, S3, S4 situate in str. Dunarii, si Blocul Social 
situat in str. Al. Ghica nr. 121 cu privire la debransarea locuintelorde la sistemul centralizat de 
furnizare a energiei termice. 
          Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-au primit numeroase cereri de debransare, iar cei din bl 
S1, sc. A au o defectiune tehnica, din constructie, si nu beneficieaza de caldura. 
          Dl director Constantinescu Traian spune ca in HCL – ul privind zonele unitare de incalzire au 
fost prevazute investitii masive. Orice debransare poate fi facuta numai cu acordul Consiliului local. 
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          Dl. consilier Toader Dumitru spune ca in acea zona este vorba de doaua asociatii, una formata 
din blocurile S2, S3, S4 si una din blocul S1. Asociatia S1 are datorie mica iar cealalta are datorie 
foarte mare. Trebuie sa faca dovada ca asigura incalzirea locuintelor dar multi dintre ei nu mai sunt in 
tara, sa se dea aviz de debransare doar celor care fac dovada ca au posibilitatea sa asigure incalzirea 
locuintelor prin centrale termice. 
          Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca cei din S1 scara A, au motive intemeiate deoarece nu 
beneficieaza de caldura dar ceilalti nu au niciun motiv si propune sa nu se debranseze deoarece acolo 
sunt investitii masive facute de consiliul local. 
          Dl. consilier Nastase Stefan spune ca se justifica cererea de debransare a celor care nu 
beneficieaza de caldura, adica locuitorii blocului S1, sc. A si propune debransarea acestora. 
          Dl. presedinte de sedinta spune ca se va initia un proiect de hotarare si se va dezbate in sedinta 
urmatoare. 
           - Punctul de vedere nr. 15628 din 09. 08.2010,  al Serviciului Administrare Bunuri Publice 
referitor la determinarea preturilor de vanzare a locuintelor tip ANL din municipiul Alexandria in 
vederea scoaterii la vanzare a acestora. 
              Dl. primar Victor Dragusin spune ca sunt doua variante de vanzare a locuintelor ANL, prima 
ar fi de a da cu terenul in folosinta gratuita iar a doua este de a le vinde chiriasilor terenul.  
              Dl. consilier Toader Dumitru propune sa se dea terenul in folosinta gratuita. 
              Dl. consilier Jieanu Eugen spune ca nu se poate vinde terenul pentru ca nu toti locatarii 
doresc sa cumpere locuintele. 
             Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca au fost solicitari pentru cumpararea terenului. 
             Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu au fost astfel de cereri. 
  Dl. consilier Nastase Stefan spune ca solicitantii nu au stiut ca le va trebui si terenul, asa ca ar 
trebui vandut si terenul, dar la un pret modic. 
             Dl. primar Victor Dragusin spune ca pretul terenului este stabilit de evaluator si la sedinta 
viitoare va veni cu un proiect de hotarare si se va hotari atunci. 
            -Informarea Compartimentului Cultura, Sport, Tineret cu privire la programul „Zilelor 
municipiului Alexandria” se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
           - adresa nr. 4075 din 09.08.2010 a SC TERMA SERV SRL Alexandria prin care solicita 
aprobarea pierderilor tehnologice. 
            Dl consilier Nastase Stefan spune ca sunt doua variante de rezolvare a acestor pierdei 
tehnologice: ori se aproba pierderile, ori se lichideaza societatea. 
 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. 
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