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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 10 februarie 2011 , 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 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul
local, d-nii consilieri Nastase Stefan, Jieanu Eugen, Toader Dumitru fiind absenti nemotivat.(Dl.
consilier Jieanu Eugen a sosit cu intarziere.)

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.

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 28
ianuarie 2011, 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. 534 din 03 februarie 2011 si prin adresa nr. 2802 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 2011;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in valoare
de 18.000.000 lei si introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare:

- Proiect de hotarare cu privire la abrogarea HCL al municipiului Alexandria nr.
101/26.05.2010 si a HCL al municipiului Alexandria 65/17.10.2008.

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca nu are o propunere concreta de introducere pe ordinea de
zi dar propune ca din partea Consiliului Local se se inainteze o adresa catre Ministerul Transporturilor
prin care sa li se aduca la cunostinta ca se intentioneaza introducerea unei taxe de tranzitare a podului
de la intrarea in municipiul Alexandria. Vor fi taxate toate masinile care nu au numarul de
inmatriculate pe judetul Teleorman iar banii for fi folositi pentru intretinerea podului.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca aceasta taxa nu se poate incasa decat dupa ce podul va fi
reabilitat.

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 aprobarea
bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011 , dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.

Dl primar Victor Dragusin spune ca bugetul general al municipiului Alexandria este cu 14%
mai mic fata de bugetul anului 2010. Tot dansul spune ca a redus cheltuielile la toate capitolele si
prezinta cateva exemple cum ar fi: fondul de salarii pentru primarie si institutiile subordonate
consiliului local a fost redus cu 12% fata de anul trecut, fondul de salarii pentru personalul din
invatatmant a fost redus cu 18% dar aici nu este vina municipiului deoarece acesti bani sunt virati de
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catre ministerul educatiei, subventiile pentru incalzirea locuintei sunt mai mici cu 40% fata de anul
2010, deoarece nu au sosit banii din subventii de la Guvernul Romaniei, restul de 60% reprezinta
numai subventia acordata de Consiliul Local.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca timpul pentru a studia aceste proiecte de hotarare a fost
scurt.

Dansul arata ca la cap. 82. 2 (transporturi) la reabilitarea cartierului 200 sunt prevazuti 20 de
miliarde lei vechi din bugetul local iar in proiectul de hotarare prin care se contracteaza creditul mai
sunt prevazuti inca 30 de miliarde lei vechi.

Dl primar Victor Dragusin spune ca investitia a fost defalcata pe mai multe surse pentru a
grabi procedura de executare a lucrarii.

La capitolul 84. 2 (transporturi) se prevede suma de 8 miliarde lei vechi care reprezinta
cofinantarea pentru APA SERV , dansul doreste ca in prima sedininta de consiliu local sa-i fie pusa la
dipozitie situatia cu veniturile si cheltuielile APA SERV punctual pentru municipiul Alexandria.

Dl primar Victor Dragusin spune ca in prima sedinta va avea situatia cu veniturile si
cheltuielile  APA SERV pentru municipiul Alexandria.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca nu avem dreptul sa instalam bariere si sa restrictionam
accesul in zona centrala deoarece este domeniul public si propune ca sumele destinate pentru aceste
bariere sa fie redirectionate catre sumele necesare pentru realizarea emblemelor de la intrarea in
municipiu.

Dl primar Victor Dragusin spune ca a propus instalarea acestor bariere la insistentele
cetatenilor. Ziua intre orele 8.00- 17.00 barierele vor fi ridicate, iar dupa ora 17.00 vor fi lasate si se
va intra pe baza de cartela, pentru a proteja locatarii care au licitat pentru locurile de parcare si platesc
chirie.

( A sosit in sala dl consilier Jieanu Eugen).
Dl consilier Marzan Niculae spune ca la cap 70.2- „locuinte si servicii” – pentru fatada pietei

Unirii au fost alocate 200 milioane lei vechi pentru SF si PT si crede ca valoarea investitiei va fi
foarte mare si propune ca sa se gaseasca o solutie sa contribuie cu bani si cei care au contribuit la
distrugerea fatadei.

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista baza legala pentru a obliga comerciantii care au
distrus fatada sa contribuie cu bani. Tot dansul spune ca se va incerca reabilitarea unui tronson din
pietonal.

Dl consilier Marzan Niculae intreaba ce inseamna in cadrul capitolului 67.2- reabilitare strand
Vedea.

Dl primar Victor Dragusin spune ca cu acesti bani se va realiza ce mai este nerealizat la strand
Vedea.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca reabilitarea dendrologica a parcului Padurii Vedea va
costa foarte mult si acel teren are regim silvic. Pentru a putea investi acolo trebuie obtinut un aviz de
la ocolul silvic.

Dl  primar Victor Dragusin spune ca proiectul din madatul trecut nu mai este de actualitate
deoarece s-a modificat Codul Silvic si nu se mai poate construi pe mai mult de 200 mp. Prin acest
proiect de amenajare dendrologica a padurii Vedea se va face doar amenajarea spatiilor verzi, nimic
altceva.

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca la sedinta pe comisii s-a hotarat sa fie invitat la aceasta
sedinta in plen si un reprezentant al Inspectoratului Scolar Teleorman pentru a clarifica situatia scolii
nr. 6 din Alexandria.

Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a implicat personal si a lansat invitatia, dar cei de la
inspectorat nu au dat curs.

Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca banii prevazuti in bugetul local pentru sa nu fie
repartizati unitatilor de invatamant unde sunt divergente si sa-i determine sa tina cont de punctul de
vedere al consiliului local . In legatura cu fatada pietei spune ca vor fi obligati cei acre au spart fatada
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pietei sa contribuie la refacerea acesteia.Tot dansul spune ca este o problema grava fatada bolcului de
vis-a-vis de filatura si trebuie gasita o solutie pentru reabilitarea acesteia.

Dl consilier Filip Constantin spune ca solutia cu barierele este o solutie buna deoarece s-au
conscesionat locuri de parcare in oras si oamenii care platesc nu beneficiaza de ele.

Dl primar Victor Dragusin spune ca platforma functioneaza 24 de ore din 24, pentru a ridica
masinile parcate nelegal iar daca la numarul de telefon pe care l-au primit de la primarie nu raspunde
nimeni, cetatenii il pot suna direct pe dansul pentru a remedia problemele aparute.

Dl consilier Filip Constantin spune ca scolile nu pot fi sanctionate datorita faptului ca
Inspectoratul Scolar nu a onorat invitatia.

Dl consilier Jieanu Eugen spune ca doreste sa se gaseasca o solutie pentru amenajarea de
locuri de parcare pe strada Constantin Brancoveanu.

Dl primar Victor Dragusin spune ca va fi chemat la SC ASCE Alexandria unde se va discuta
problema.

Dl Tabacitu Stefan spune ca trebuie gasita o solutie pentru parcari si pe strada Independentei
deoarece se parcheaza haotic.

Dl primar spune ca se vor prinde banii la prima rectificare bugetara pe plus.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier

Marzan Niculae si este respins cu 2 voturi „pentru”(d-nii consilieri Marzan Niculae si Negreanu
Florea) si 17 „abtineri”.

Dl presedinte de sedinta prezinta apoi proiectul de hotarare , il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” si un vot „impotriva” dl consilier (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
abrogarea HCL al municipiului Alexandria nr. 101/26.05.2010 si a HCL al municipiului Alexandria
65/17.10.2008, 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 aprobarea contractarii unei finantari
rambursabile in valoare de 18.000.000 lei, 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. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local:
-cererea d-lui Voicu Sandu inregistrata la nr. 1265 din 09.02.2011 la AASPS Alexandria prin

care solicita un ajutor de urgenta pentru tratamentul si spitalizarea minorului Voicu Andrei la clinica
Sf Anna din Viena.

In urma anchetei sociale efectuate la domiciliul susnumitului serviciul AASPS Alexandria
propune acordarea sumei de 1500 euro.
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Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea AASPS Alexandria si se aproba cu
unanimitate de voturi.

-punctul de vedere nr. 3051/11.02.2011 al primarului municipiului Alexandria cu privire la
mentinerea personalitatii juridice a Scolii generale nr.6 din municipiul Alexandria.

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere care este votat cu unanimitate de
voturi.

-referatul AASPS Alexandria nr. 250 din 05.01.2011 care solicita prelungirea duratei de
cazare in adapostul pentru persoane adulte si copii aflati temporar in dificultate, pentru numita Stan
Maria.

Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul care este votat cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Voicila Florea a invitat pe dl Gudan Iulian director al CSS Alexandria in fata

consiliului local in sedinta din data de 28.01.2011 iar dl director a onorat invitatia.
Dl consilier Voicila Florea spune ca dl director doreste suma de 9000 lei pentru un jucator al

CSS Alexandria care actualmente evolueaza la clubul FCM Alexandria.
Jucatorul respectiv s-a antrenat in baza sportiva a Consiliului local Alexandria in mod gratuit

si nu este normal ca FCM Alexandria la care actionar majoritar este Consiliul local al municipiului
Alexandria sa achite suma respectiva pentru un jucator care s-a format in baza sportiva a Consiliului
local.

Dl consilier Marzan Niculae propune incheierea unui contract de asociere intre municipiul
Alexandria si CSS Alexandria pentru a se evita astfel de situatii.

Dl director Gudan Iulian spune ca este de acord cu incheierea unui astfel de contract dar nu
poate renunta la suma respectiva deoarece regulamentele FRF nu permit acest lucru.

Dl primar Victor Dragusin spune ca daca dl director nu renunta la suma respectiva sala de
sport din zona Peco va fi folosita de CSS Alexandria contra cost.

Dl director Gudan Iulian spune ca regulamentele FRF nu permite renuntarea la suma
respectiva.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca in aceste conditii, de acum inainte CSS Alexandria va
plati chirie pentru sala de sport din zona Peco.

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, SECRETAR,
Consilier,

Filica Ganea Jr. Iulian Purcaru


