JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26 aprilie 2011 , orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 21
(douazeci si unu) de 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 massmedia.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 31 martie
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.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 12 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. 875 din 19 aprilie si prin adresa nr. 8107 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta,
pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al
municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe
anul 2011;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului
Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului I al anului 2011;
- Proiect de hotarare cu privire la ajustarea tarifelor pentru transportul public local de calatori
pe baza de abonament la S.C. TRANSLOC PREST.S.A. Alexandria ;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 236 din 29.10.2009 privind
aprobarea regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor din municipiul Alexandria.
-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 introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la
S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2010 la S.C. TR ADMINISTRARE
IMOBLIE S.R.L.
-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor
mijloace fixe apartinand S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale “ Centru
de afaceri” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al municipiului 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 validarea mandatului unui
consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl presedinte de sedinta spune ca pentru validarea d-lui consilier Tanase Florentiu, propune o
scurta pauza, timp in care Comisia de validare se va retrage pentru verificarea dosarului de la Biroul
electoral al Circumscriptiei nr.1 Alexandria, cu documentele care au stat la baza alegerii consilierilor
locali si va intomi raportul de validare a acestuia.
In continuare dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Tabacitu Stefan, presedintele Comisiei
de validare, pentru a prezenta Raportul acestei comisii pentru validarea mandatului d-lui Tanase
Florentiu, care spune ca urmatorul supleant pe lista PDL la alegerile locale din iunie 2008 este dl
Florentiu Tanase.
Dl presedinte de sedinta supune la vot validarea d-lui Tanase Florentiu , cu precizarea ca
validarea , sau invalidarea se va face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti si ca d-l
consilier a carui validare este supusa votului nu participa la vot, si se aproba cu 20 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta arata ca d-l consilier Tanase Florentiu a fost validat, in conformitate
cu prevederile art. 34, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, va depune in fata consiliului local juramantul prevazut de lege.
Pentru aceasta propune urmatoarea procedura: asistenta se va ridica in picioare, dl. Tanase
Florentiu va rosti Juramantul de credinta, avand mana stanga atat pe Constitutie cat si pe Biblie, dupa
care il va semna.
Dl presedinte de sedinta supune la vot aceasta procedura si se aproba cu 20 de voturi „pentru”.
Dl consilier Tanase Florentiu depune juramantul de credinta.
Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si
se aproba cu 20 de voturi „pentru”.
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 rectificarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca foarte multi cetateni au solicitat urgentarea ampalsarii sistemelor
de irigat subterane si din aceasta cauza propune suplimentarea sumei alocate acestui obiectiv cu 60.000 lei care
sa fie dirijata la sistemul de irigatie din Padurea Vedea.
Dl consilier Nastase Stefan spune ca un proiect de amenajare a Padurii Vedea a fost aprobat de
Consiliul local.
Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost aprobat un astefel de proiect la inceputul mandatului dar s-a
modificat Codul Silvic si acel proiect nu mai este valabil si va trebui intocmit un alt proiect de amenajare
pentru viitor.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-nii consilieri Marzan Niculae si Toader
Dumitru).

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 ajustarea tarifelor pentru transportul
public local de calatori pe baza de abonament la S.C. TRANSLOC PREST.S.A. 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
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In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 236 din 29.10.2009 privind

aprobarea regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor din municipiul Alexandria, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Toader Dumitru propune eliminarea pct. 8 deoarece nimic nu se aplica retroactiv.
Tot dansul spune ca taxa anuala pentru intretinerea cimitirelor este foarte mare, exista familii care au
mai multe locuri de veci.
Dl consilier Toader Dumitru intreaba daca taxa este pe toata durata contractului sau este taxa
anuala. Daca valoarea de 400 lei este pe un an propune reducerea cestei taxe la 300 sau 200 lei.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu eliminarea punctului 8, dar isi mentine
punctul de vedere cu privire la 400 lei/25 ani. Tot dansul spune ca nu este o suma mare comparativ cu
alte municipii resedinta de judet din tara.
Dl consilier Toader Dumitru renunta la propunerea de reducere a tarifelor.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier
Toader Dumitru si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Toader
Dumitru 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, aferente trimestrului I
al anului 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la
S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., 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 raportului de gestiune, a

raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2010 la S.C. TR
ADMINISTRARE IMOBLIE S.R.L., 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 scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor
mijloace fixe apartinand S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., 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
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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 aprobarea proiectului finantat din

fonduri structurale “ Centru de afaceri” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul 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 unanimitate de voturi .
In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr 2983 din 26.04.2011 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si
asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai
2011, conform HCL nr. 202/30.09.2010.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 2982 din 26.04.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana
in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna mai 2011, conform HCL nr. 202
din 30.09.2010.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 2984 din 26.04.2011 cu veteranii si vaduvele de razboi conform adresei nr.
930/28.01.2011 din partea ANVR subfiliala Alexandria.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate 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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