JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 12 mai 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 15
(cinsprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local d-nii consilieri
Draghici George, Marzan Niculae, Mihailiteanu George, Oana Ovidiu, Pana Ion si Tabacitu Stefan, fiind
absenti nemotivati.
Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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 massmedia.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 26 aprilie
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, Voicila Florea, da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel
care, prin dispozitia nr. 956 din 5 mai si prin adresa nr. 8997 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta,
pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-lui consilier Tanase Florentiu in comisia
pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului, din cadrul
Consiliului local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in
valoare de 22.000.000 lei;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 56 / 31.03.2011 privind
aprobarea organizarii evenimentului Nunta de Aur prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate
familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie;
- Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 59 / 31.03.2011 privind declararea ca
bun apartinand domeniului public de interes local a unui drum de exploatare din municipiul
Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnicoeconomici privind „Modernizare drum exploatare agricola pasarela - DJ 504” ;
- Proiect de hotarare cu privire la instrumentarea proiectului „Modernizare drum exploatare
agricola pasarela - DJ 504”, precum si asigurarea resurselor financiare pentru proiect ;
- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes
local a unor terenuri situate in municipiul Alexandria, str. Turnu Magurele (fosta U.M. 01462)
- Proiect de hotarare cu privire la preluarea cu titlu gratuit, de catre municipiul Alexandria, a
unor utilaje din patrimoniul municipiului Slobozia;
- Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea art.1 al HCL nr. 108/2007,
privind asocierea municipiului Alexandria cu comunele Nanov, Poroschia, Tiganesti si Branceni in
vederea asigurarii serviciului public de transport local de persoane, prin curse regulate in trafic urban
si preorasenesc
-Petitii si interpelari.
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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 retragerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarare:

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea art. 1 al HCL nr.108/2007,
privind asocierea municipiului Alexandria cu comunele Nanov, Poroschia, Tiganesti si Branceni in
vederea asigurarii serviciului public de transport local de persoane, prin curse regulate in trafic urban si
preorasenesc si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:
- Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei 4 la HCL nr. 65 din 31 martie 2011 cu
privire la stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea
contractului de delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL.
- Proiect de hotarare cu privire la primirea de noi membrii in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Alexandria”.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot
ordinea de zi completata cu propunerea 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 desemnarea d-lui consilier

Tanase Florentiu in comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia
copilului, din cadrul Consiliului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” , (dl consilier Tanase Florentiu nu a votat).
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 interne in
valoare de 22.000.000 lei, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este vorba de un alt credit ci de o diminuare a gradului de
indatorare al municipiului de la 34 milioane lei la 22 milioane lei.
Dl consilier Toader Dumitru spune ca nu cunostea acest aspect , dar spune ca la centralele de scara nu
a vazut studiul de fezabilitate si doreste sa vada acest studiu de fezabilitate.
Dl primar Victor Dragusin ii pune la dispozitie d-lui consilier studiul de fezabilitate.Tot dansul spune
ca suma prevazuta pentru montarea de centrale de scara este mai mica deoarece unele asociatii de locatari au
dat respunsuri negative pentru montarea acestor centrale. A discutat cu cetatenii si unii dintre ei au fost gresit
informati pe cand altii si-au achizitionat centrale proprii si nu doresc ca municipiul sa faca o asemenea
investitie. In sedinta viitoare se va face o analiza a pretului pe care il va suporta populatia pentru a se realiza
aceasta investitie.
Dl viceprimar Calota Florica Ica spune ca acesta investitie este necesara deoarece subventia acordata
de guvern va fi foarte mica sau chiar inexistenta. Infrastructura care exista pe fiecare scara poate fi refolosita
pentru incalzirea cu aceste centrale. Populatia trebuie convinsa ca este singura modalitate prin care se mai
poate furniza agent termic.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca trebuie oferita o alternativa de a se incalzi cetatenilor care
locuiesc la bloc, dar daca oamenii nu vor trebuie tinut cont de parerea acestora, cetatenii trebuie sa se hotarasca
rapid deoarece timpul trece si se va pierde si aceasta oportunitate. Tot dansul spune referitor la adapostul
pentru caini fara stapan ca nu va fi o solutie pentru foarte lung timp si doreste ca aceasta investitie sa fie
refolosita in alt scop.
Dl consilier Ganea Filica doreste ca Terma Serv sa faca un calcul si sa informeze cetatenii asupra
pretului pe care ar urma sa-l plateasca daca si-ar cumpara centrale de apartament si cat va costa achizitionarea
acestor centrale de scara/apartament.
Dl primar Victor Dragusin spune ca cetatenii vor plati doar in parte pentru ca nu au banii. Acest sistem
de centrale de scara va permite si rebransarea apartamentelor care actualmente sunt debransate.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca este o solutie pe termen lung deoarece pretul gazelor se va
liberaliza pana in 2015 iar centralele de apartament nu vor mai fi rentabile.
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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

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 la modificarea anexei la HCL nr. 56

/ 31.03.2011 privind aprobarea organizarii evenimentului Nunta de Aur prin acordarea unor premii si
diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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 modificarea HCL nr. 59 /

31.03.2011 privind declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui drum de
exploatare din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt
dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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 studiului de fezabilitate cu indicatorii
tehnico-economici privind „Modernizare drum exploatare agricola pasarela - DJ 504”, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare 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 instrumentarea proiectului

„Modernizare drum exploatare agricola pasarela - DJ 504”, precum si asigurarea resurselor financiare
pentru proiect, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare 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 trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes
local a unor terenuri situate in municipiul Alexandria, str. Turnu Magurele (fosta U.M. 01462), dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare 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 preluarea cu titlu gratuit, de catre
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municipiul Alexandria, a unor utilaje din patrimoniul municipiului Slobozia, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Nastase Stefan intreaba daca cheltuielile cu montarea acestor centale au fost prevazute in
buget.
Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost prevazute.
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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Toader Dumitru spune ca in raportul de specialitate se spune ca pentru aceste terenuri sunt
solicitari facute de diferiti cetateni, dar la mapa nu a fost prezentata nicio solicitare si doreste sa vada toate
aceste solicitari. Tot dansul spune ca este bine ca se urmareste intrarea in legalitate dar sa se respecte si legea.
Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru o parte din aceste terenuri exista solicitari, o alta parte sunt
impuse de primarie deoarece s-au identificat noi terenuri.
Dl consilier Jieanu Eugen spune ca este foarte bine ca se intregeste patrimoniul dar nu este lamurit cum
se va rezolva problema , din punct de vedere juridic, cu terenurile care au déjà constructii pe ele.
Dl primar Victor Dragusin spune ca la pozitia 7 nu sunt constructii, aici este pozitionata statia de
epurare a apei care face parte din patrimoniul Apa Serv.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca toate asemenea constructii trebuie sa intre in legalitate.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest mandat nu s-a construit nimic nelegal.

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

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 la modificarea anexei 4 la HCL nr.

65 din 31 martie 2011 cu privire la stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI
ALEXANDRIA SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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 primirea de noi membrii in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Alexandria”., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de
voturi.

In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local:
Dl primar Victor Dragusin informeaza Consiliul local al municipiului Alexandria despre oferta SC
Compania Artistica Mix Muzic Show pentru a organiza in data de 3,4,5, iunie 2011 spectacole de muzica
usoara si populara si un festival al berii. Tot dansul solicita votul Consiliului local pentru organizarea
evenimentului si punerea la dispozitia SC Compania Artistica Mix Muzic Show a platoului din fata casei de
cultura a sindicatelor.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Adresa nr. 9173 din 09.05.2011 a d-lui Neatu prin care isi prezinta demisia din functia de membru in
Adunarea Generala a Asociatilor la SC Administratia Strazilor si Constructii Edilitare Alexandria .
Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de demisia d-lui Neatu Ninel.
-Adresa nr. 8731 din 02.05.2011 a d-lui Cojocaru Gheorghe prin care isi prezinta demisia din functia
de membru in Adunarea Generala a Asociatilor a SC Terma Serv SRL Alexandria .
Consiliul local al municipiului ia act de demisia d-lui Cojocaru Gheorghe.
-Cererea d-lui Stefanescu Vasile care solicita incetrea activitatii autogarii din str. Cuza Voda.
Dl presedinte de sedinta propune efectuarea unui control asupra activitatii autogarii de comisia desemnata de
consiliul local al municipiului Alexandria.
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,
Florea Voicila

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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