JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 14 decembrie 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 21 consilieri, din totalul de 21
(douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local.
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 mass-media.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al
sedintei din 28 noiembrie 2011, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca 60% din discutiile care au avut loc in
aceasta sedinta au fost legate de situatia aparuta datorita atacarii in instanta a bugetului
local si neplata salariilor, discutii care nu se regasesc in procesul verbal al sedintei.
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca aceste discutii au avut loc inainte de
deschiderea sedintei de catre presedintele de sedinta si dupa declararea ca inchiderea
lucrarilor sedintei. Tot dansul spune ca in procesul verbal se consemneaza discutiile
care au loc in cadrul sedintelor de consiliu local.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal
al sedintei anterioare si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al
sedintei din 29 noiembrie 2011, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca in procesul verbal se precizeaza ca in sala
sunt 17 consilieri locali prezenti, iar in urma calcularii voturilor reiese un numar de 16
consilieri si doreste sa se mentioneze in procesul verbal absenta consilierului in cauza.
Tot dansul spune ca suma de la KOYO este tehnoredactata gresit, deoarece din
procesul verbal reiese o suma de 10 ori mai mica decat este in relaitate si doreste sa se
consemneze corect. De asemenea arata, ca nu a fost consemnata mentiunea d-lui
primar cu privire la necuprinderea in procedura de publicitate a adresei de la DGFPBucuresti si doreste sa fie consemnata.
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Dl presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei din data de
29.11.2011 cu modificarile d-lui consilier Nastase Stefan si se aproba cu 20 de voturi
„pentru” si o „abtinere” (dl consilier Tanase Florentiu).
In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar Victor Dragusin,
cel care, prin dispozitia nr. 1909 din 08 decembrie 2011 si prin adresa nr. 23342 din
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse si a cuantumului
unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului
Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2011-2012;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al
municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, pe
trimestrul IV 2011 pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare
al veniturilor;
- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului
Alexandria pe anul 2011;
- Petitii si interpelari.
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 proiecte de hotarare:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la
majorarea capitalului social al S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria.
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 numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente
semestrului I al anului scolar 2011-2012, 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 aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua
sectiuni de functionare si dezvoltare, pe trimestrul IV 2011 pentru redimensionarea
cheltuielilor in raport cu gradul de colectare al veniturilor , 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.
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In continuare, 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.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca in legatura cu studiul de fezabilitate pentru
extinderea Strandului Vedea , crede ca ar trebui precizata o valoare aproximativa a
investitiei pentru a sti ce urmeaza sa aprobe pe viitor.
Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta idee s-a nascut in urma solicitarii
locuitorilor municipiului Alexandria care doresc o piscina pentru copii foatre mici si o
piscina in aer liber care va avea ca dimensiuni 25 m lungime si 12 m latime. Datorita
faptului ca este afara va trebui sa fie prevazuta si o folie care sa acopere pe timpul nopti
pentru a pastra temperatura constanta.
S-a prevazut suma de 300 milioane lei vechi in urma compararii cu alte studii de
acest fel realizate de alte localitati din tara.
In luna ianuarie a anului viitor va fi prezentat la mape proiectul de hotarare cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la acest proiect de hotarare si abia
atunci se va sti valoarea exacta a acestui obiectiv si se poate dezbate pe aceasta tema.
Tot dl. primar spune ca doreste ca aceast obiectiv sa fie realizat pana in luna mai a
anului viitor, insa daca vor aparea contestatii la licitatie si nu va fi posibila realizarea
obiectivului pana in luna mai va fi lasat pentru iarna anului viitor.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca valoarea studiului difera in functie de
valoarea investitiei.
Dl primar Victor Dragusin spune ca valoarea proiectului va fi de maxim 10
miliarde lei vechi.
Nemaifiind si alte discutii, 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 aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social
al S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Marzan Niculae intreaba cui i s-a dat in folosita gratuita pamantul pe
care sunt amplasate conductele de gaz ale Wirom Gas de catre Consiliul local,
deoarece nu a vazut niciun proces-verbal de predare-primire.
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Dl primar Victor Dragusin spune ca in hotararea consiliului local se specifica ca
terenul va fi pus la dispozitia celui care va concesiona serviciul public de gaze.
Tot dansul spune ca suma din proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. TERMA
SERV S.R.L. Alexandria nu reprezinta o garantie a furnizarii de gaze pentru aceasta
iarna, ci va merge la Wirom pentru a acoperi o datorie mai veche.
Dl consilier Nastase Stefan intreaba la ce suma se ridica si in ce constau restantele
SC TERMA SERV SRL.
Dl director al SC TERMA SERV SRL, Traian Constantinescu spune ca aceste
sume reprezinta penalitati pentru intarziere la plata in cuantum de 1,3 miliarde lei
vechi.
Nemaifiind si alte discutii, 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:
-Adresa nr. II/9274 din 06.12.2011 a Institutiei Prefetului Judetul Teleorman,
prin care solicita reanalizarea HCL 251/14.11.2011 cu privire la constituirea comisiei
de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca a avut dreptate in momentul in care a fost
adoptata aceasta hotarare, dar nu poate impune nimeni Consiliului local, ca pe langa ce
scrie in lege ,sa nu faca parte si reprezentantii Politiei Locale.
Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta adresa se refera la a doua hotarare
adoptata de consiliul local. Inaintea acestei hotarari a mai fost adoptata una care a fost
atacata in Contencios si Consiliul local a castigat in instanta.
Aceasta a doua hotarare a fost adoptata deoarece reprezentantii Politiei
municipiului Alexandria nu s-au prezentat in mai multe randuri la comisie si din
aceasta cauza comisia nu a putut lucra.
Dl secretar Iulian Purcaru propune ca sa se astepte decizia instantei si pana
atunci comisia de adunari publice sa-si desfasoare activitatea dupa vechea hotarare. Tot
dansul spune ca in momentul in care a fost aprobata aceasta hotarare a fost respectata
Legea nr. 60/1991, republicata. Prevederile acestei legi, nu fac distinctia intre Politia
Nationala si Politia Locala.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in sedinta urmatoare a Consiliului local va
veni cu propunere de revocare a acestei hotarari.
Dl consilier Pana Ion spune ca se poate revoca aceasta hotarare dar sa se prevada
intrun alt proiect de hotarare ca daca comisia de avizare a adunarilor publice nu se
intruneste in 72 de ore de la data solicitarii, adunarea publica sa fie considerata ca
aprobata tacit.
-Informarea nr. 4859 din 24.11.2011, a SC ALEXSAL PREST SA Alexandria
cu privire la colectarea selectiva a deseurilor.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca a observat ca deseurile nu sunt colecate
selectiv deoarece in momentul in care deseurile sunt descarcate in masina , se
amesteca.
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Dl director Dinca Daniel spune ca masina este prevazuta cu un separator iar
deseurile nu se amesteca.
Consiliul local a luat act de informarea respectiva.
Nemaifiind si alte subiecte pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta 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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