JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 14 iulie 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 17
(saptisprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local d-nii consilieri Bojan
Cristian, Jieanu Eugen, Tulpan Dumitru si Tanase Florentiu, 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, 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 iunie 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. 1251 din 11 iulie si prin adresa nr. 13256 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 modificarea si completarea H.C.L. nr. 88/12.04.2011, privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „ Strand
Vedea”;
-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 urmatoarului proiect de
hotarare:

-Proiect de hotarare cu privire la garantarea de catre Municipiul Alexandria, prin Consiliul
local al Municipiului Alexandria, reprezentat de dl. Victor Dragusin, primar, a creditului S.C.
TERMA SERV S.R.L. ALEXANDRIA in suma de 1.263.000 lei.
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 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 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 modificarea si completarea H.C.L. nr. 88/12.04.2011,

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „
Strand Vedea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl consilier Nastase Stefan spune ca s-au facut efarturi foarte mari pentru a exista acest strand
si propune modificarea art. 20 din regulamentul de organizare si functionare in sensul de a se interzice
in intreg complexul consumul de bauturi alcoolice.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca sunt alte hotarari de consiliu local care permit consumul
de bere.
Dl consilier Toader Dumitru spune ca este de acord cu numarul de 1100 persoane si doreste sa
fie stabilit concret daca numarul de zile pe care se intind abonamentele sunt zile lucratoare sau zile
calendaristice. Tot dansul spune ca la art. 28 la facilitati sa fie prinsi cu reducere de 50% si
pensionarii deoarece si ei platesc impozite si taxe.
Dl primar Victor Dragusin spune ca articolul prin care s-a incercat limitarea a fost introdus
deoarece se creaza un discomfort din cauza aglomeratiei. Oamenii care intra in incinta complexului
trebuie sa stie ca sunt multi oameni inauntru. Tot dansul spune ca ia in calcul extinderea locurilor
pentru plaja si chiar crearea unui nou bazin descoperit.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca nu este corecta limitarea numarului de persoane si
propune eliminarea acesteia.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu dl consilier Mrazan Niculae cu privire la
limitarea numarului la 1100 insa nu poate fi de acord cu propunerea d-lui consilier Nastase Stefan
deoarece in Romania toata lumea care iese la plaja bea o bere.
Dl consilier Ranesc Marian spune ca a fost la strand si doreste ca aparatul care administreaza
complexul sa nu mai tolereze sariturile.
Dl primar Victor Dragusin spune ca au foarte multe persoane care au fost evacuate din aceasta
cauza si ca va urmari indeaproape respectarea regulamentului. Tot dansul spune ca salvamarii isi fac
treaba insa cei de la paza au carente.
D-na consilier Panagoret Ioana spune ca studentii universitatii „Valahia”, din Alexandria au
propus ca programul sa fie pana la ora 01.00.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in general dupa ora 21.00 nu mai este nimeni, insa pe
viitor daca se vor dezvolta si alte activitati programul poate fi prelungit.
Dl consilier Pisica Gheorghe spune ca activitatile care se desfasoara in incinta complexului
sunt necesare si doreste ca aceste activitati sa se desfoare in conformitate cu prevederile
regulamentului.
Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca doreste ca penionarii sa beneficieze de reducere doar pe
perioada vacantei de vara. Tot dansul spune ca trebuie ca persoanele care doresc sa intre in bazin sa
fie informate despre situatia din interior.
Dl presedinte de sedinta supune va vot amendamentu d-lui consilier Nastase Stefan si este
respins cu un vot „pentru” (dl consilier Nastase Stefan) si 16 „abtineri”.
In continuare dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Marzan
Niculae si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie sa se analizeze atent situatia deoarece exista
posibilitatea ca o zi sa fie umpluta numai de gratuitati si complexul va deveni nefunctional,
beneficieaza de gratuitate 340 de elevi, aproximativ 100 de sportivi campioni si olimpici.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca pensionarii nu mai au acelasi entuziasm pe care il au
tinerii si propune ca acestia sa beneficieze de reducere cand nu este sezon.
Dl consilier Toader Dumitru spune ca sunt pesionari care vin cu nepotii deoarece parintii nu
pot merge cu ei. Tot dansul spune ca nu toti olimpici, premiantii si sportivi vor veni la strand.
Dl consier Toader Dumitru prpune ca pensionarii sa beneficieze de reducerea de 50% in afara
vacantelor scolare.
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Toader Dumitru si se
aproba cu 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Pana Ion , Tabacitu Stefan, Panagoret
Ioana, Pisica Gheorghe).
Dl primar Victor Dragusin spune ca spune ca trebuie modificat art. 11 in sensul ca persoanele
vor prezenta cuponul de pensie.
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Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui primar si se aproba cu unanimitate
de voturi.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare cu
amendamentele aprobate si se aproba cu 16 voturi „pentru” si un vot „impotriva”(dl consilier
Mihailiteanu George).
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 garantarea de catre Municipiul

Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, reprezentat de dl. Victor Dragusin,
primar, a creditului S.C. TERMA SERV S.R.L. ALEXANDRIA in suma de 1.263.000 lei, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Marzan Niculae doreste ca odata cu aprobarea acestui proiect de hotarare sa fie abrogata
hotararea anterioara.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se aproba un credit nou ci se aproba garantarea transformarii
din linie de credit in credit.

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,dl. secretar Iulian Purcaru, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Referatul nr.4572 din 13.07.2011 a AASPS cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta in cuantul
de 1500 euro d-nei Bencea Nica Ioana.
Dl consilier Marzan Niculae intreaba cate astfel de solicitari sunt inregistrate intr-un an.
Dl primar Victor Dragusin spune ca anual sunt inregistrate aproximativ 3 cereri cu ajutoare mari in
cuantum de 1500 euro si 20-30 de ajutoare in cuantum de 1000-1500 lei.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot referatul in forma prezentata si se
aproba cu unanimitete de voturi.
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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