JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 14 noiembrie 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 10 consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, dl consilier
Jieanu Eugen , fiind absent motivat.
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 26
octombrie 2011, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. Dl
consilier Nastase Stefan spune ca la un proiect de hotarare s-a supus la vot amendamentul dansaului si
nu reiese ce amendament si doreste ca acel amendament sa fie redactat cat mai exact.
Dl presedinte de sedinte supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare cu modificarea dlui consilier nastase Stefan 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. 1825 din 08 noiembrie 2011 si prin adresa nr. 21575 din aceeasi data, a convocat
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2012.
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 urmatoarelor
proiecte de hotarare:
- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-nei consilier Stancu Iuliana in Comisia
pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului si in Comisia
pentru activitati culturale sport si turism;
- Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare
a adunarilor publice din municipiul 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 la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca a decis retragerea taxei pentru divort si va propune un
proiect de hotatare separat deoarece nu doreste ca intreaga hotarare cu impozitele si taxele pe anul
2012 sa fie atacata.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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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 desemnarea d-nei
consilier Stancu Iuliana in Comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala,
protectia copilului si in Comisia pentru activitati culturale sport si turism, 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 constituirea comisiei de avizare a cererilor de
organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca din aceasta comisie trebuie sa faca parte si un membru
al politiei municipiului Alexandria. Tot dansul spune ca este un proiect de lege in care se prevede ca
anumit personal si atributii din sarcina politiei nationale vor trece la politia locala, dar pana la intrarea
in vigoare a acestei legi trebuie respectata legea actuala si propune ca membrii comisiei sa fie
desemnati nominal pentru a se putea trage la raspundere fiecare membru in cazul in care nu se
prezinta la comisie.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in vechea hotarare erau desemnati nominal ca membrii in
aceasta comisie doi reprezentanti ai politiei, un reprezentant al jandarmeriei, secretarul municipiului
Alexandria si primarul municipiului Alexandria. Reprezentantii Politiei municipiului Alexandria in
repetate randuri nu s-au prezentat desi au fost instiintati prin adrese scrise.
Datorita acestei situatii s-a emis un alt proiect de hotarare prin care s-a exclus un membru al
politiei municipale si a fost inlocuit cu un membru al politiei locale Alexandria, pentru ca si aceasta
institutie are atributii de a asigura ordinea publica la mitinguri. Aceasta hotarare a fost atacta de
Institutia Prefectului Judetului Teleorman in contenciosul administrativ, prin urmare este suspendata
si s-a revenit la vechea hotarare.
Acum s-a initiat acest proiect de hotarare pentru a evita aceste situatii.
Dl Marzan Niculae spune ca nu se poate elimina politia municipala din aceasta comisie.
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. 5342 din 02.11.2011 a SC Terma Serv SRL care solicita suplimentarea bugetului pe anul
2011 cu suma de 40.896.97 lei la capitolul 70.2 Locuinte servicii si dezvoltarea publica, pentru CT de scara
blocuri (echipamenta) + proiectare
Dl consilier Marzan Niculae spune ca Terma a venit cu solicitari de 5, 6 mld lei vechi pentru licrari
acre erau deja terminate. Tot dansul spune ca acest consiliu local ar trebui respectat de toata lumea, SC APA
SERV si-a schimbat directorul si consiliul local nu a fost informat.
Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca este vina dansului ca nu a informat Consiliul Local.
Dl viceprimar Voicu Ioan intreaba daca suma solicitata a mai fost ceruta la Consiliul local.
Dl director al SC TERMA SERV SRL spune ca suma nu a mai fost solicitata. Tota dansul spune ca
probabil este vina fostului contabil sef, dar nici Virom nu a mai solicitat pana acum.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca la finalul lucrarii s-a facut receptia si nu se intelege de ce se mai
solicita acum.
Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca a fost facuta o receptie fizica nu una valorica.
Dl consilier Rinescu Marian nu intelege rostul acestor societati comerciale , aceste societati comerciale
trebuie sa aiba plus valoare.

2

Tot dansul spune ca nu este de acord ca problemele acestei societati sa fie rezolvate in Consiliul local ,
sa si le rezolve acolo , in CA.
Dl primar Victor Dragusin spune ca Terma Serv este copilul Consiliului local si acum se adreseaza
Consiliului local ca la o mama cerandu-i bani. Societatile subordonate Consiliului local nu trebuie sa aiba
profit ci sa furnizeze servicii publice de calitate catre cetateni si ideal ar fi sa nu functioneze pe pierdere. Tot
dansul spune ca nu este de acord ca Virom sa solicite aceasta suma dupa un an.
Dl consilier Rinescu Marian spune ca ar trebui ca aceste societati sa fie servicii publice in subordinea
Consiliului local , daca sunt societati comerciale ar trebui sa se descurce singure.
Dl primar Victor Dragusin spune ca aceste societati s-au infiintat datorita micsorarii prin lege a
numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Alexandria, la aceasta ora
apartul de specialitate are un numar de 314 salariati si in urma recensamantului de anul acesta se pare ca
municipiul a scazut sub 50.000 de locuitori si din aceasta cauza se vor mai face disponibilizari.
Dl consilier Toader Dumitru spune ca suma solicitata acum este mai mare decat valoarea contractului
initial.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca acesta factura a fost inregistrata in contabilitate in 28.02.2011 si
nu este de acord ca aceasta suma sa fie aprobata retroactiv.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea SC TERMA SERV SRL si
este respinsa cu 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Tabacitu Stefan, Rinescu Marian, Nastase Stefan,
Negreanu Florea, Marzan Niculae, Tanase Florentiu si Toader Dumitru) si 13 „abtineri”.
-Adresa nr. 5470 din 09.11.2011, a SC TERMA SERV SRL , prin care se prezeinta conditiile impuse
de Wirom gaz pentru furnizarea de gaze in zonele cu locuinte sociale, ANL si zone defavorizate (C.T 3, C.T
5).
Dl consilier Marzan Niculae spune ca este foarte importanta aceasta problema. Wirom are aceeasi
atitudine si isi ia garanti totale ca-si va recupera sumele de bani. In sedinta pe comisii a solicitat prezenta celor
de la Wirom sa discute despre acest contract si doreste sa se initieze o adresa prin care sa solicite prezenta
reprezentantilor Wirom. Tot dansul spune ca terenul a fost pus la dispozitia Virom in mod gratuit si ca exista
un contract intre Wirom si o alta parte care ii este necunoscuta si doreste sa se faca demersuri pentru a intra in
posesia acestui contract.
Dl consilier Rinsecu Marian spune ca odata cu interzicerea avalizarii biletelor la ordin s-a interzis si
fidejusiunea, biletul la ordin este titlu executor, fidejusiunea va fi titlu executor.
Dl primar Victor Dragusin da citire respunsului primit de la ministerul economiei, in urma adresei
inaintata de dansul pentru a i se elibera o copie de pe contractul intre Wirom si minister. Din acest raspuns
reiase cat se poate de clar ca este secret. Tot dansul spune ca va inainta adresa colectiva semnata de primar si
toti consilierii locali prin care sa solicite acest contract deoarece are informatii ca cei de la Wirom trebuiau sa
traga gaeze in tot orasul.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca detine informatii despre aceasta clauza si doreste ca HCL-ul prin
care s-a dat terenul gratuit sa fie anulat si sa fie concesionat contra cost. Tot dansul spune ca va initia HCL in
acest sens.
Dl primar Victor Dragusin spune ca referitor la solicitarea Wirom nu va semna asa ceva.
-Punctul de vedere nr. 21878/14.11.2011 cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 2545 din
04.07.2000 pentru spatiul comercial , poz 4, situat in str. Libertatii, Piata-Unirii, de catre S.C TFG S.R.L de la
SC MADA COM IMPEX SRL..
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria si se
aproba cu 19 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Nastase Stefan).
Informarea privind inregistrarea Municipiului Alexandria in sistemul national electronic de plata
online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca impozitele si taxele raman neschimbate, contribuabiliul nu
plateste comision bancar si acest comision il va suporta bugetul local.
Dl consilier Toader Dumitru propune ca acest comision sa fie prevazut in buget deoarece este mai usor
de colectat online.
Dl primar Victor Dragusin spune ca avantajati de acest sistem sunt agentii economici Tot dansul spune
ca nu doerste ca acest comision sa ajunga la banci.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca sistemul actual este mai sigur.
Dl consilier Rinescu Marian nu este de acord sa se interzica acest sistem.
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Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot Informarea privind inregistrarea
Municipiului Alexandria in sistemul national electronic de plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul
bancar si este respinsa cu 5 voturi „pentru” (d-nii consilieri Rinescu Marian, Nastase Stefan, Negreanu Florea,
Marzan Niculae, Toader Dumitru) si 15 „abtineri”.
-Informarea nr. 7026/6926/7090 din 14.11.2011 a AASPS Alexandria prin care se prezinta cererile de
renuntare la locurile gratuite pentru cursurile de masterat la Universitatea Valahia din Targoviste a numitilor
Iacob Violeta Gabriela, Cioc Margareta si Delcea Eugen.
Consiliul local ia act de aceste retrageri.
-Informarea 7028/7082/ 11.11.2011, a AASPS Alexandria prin care prezinta solicitarile domnilor
Droma Catalin si Vlasceanu Bogdan Mugurel care doresc aprobarea scolarizarii gratuite la studii universiatre
de licenta in contul celor doua locuri de master pentru care persoanele care obtinusera aprobarea au renuntat.
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al AASPS Alexandria si se aproba cu
unanimitate de voturi.
-Cererea d-nei Nedelea Anda Valeria si d-lui Nedelea Octavian Demetriad care doresc sa se ia masuri
concrete de interzicerea a chefurior in incinta serelor din municipiul Alexandria.
Consiliul local ia act de aceasta solicitare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Florea Voicila

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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