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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 26 mai 2010, 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 20 (douazeci) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
un consilier fiind absent motivat (dl. Negreanu Florea).  
 Dl. presedinte de sedinta Ovidiu Oana 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 27 
aprilie 2010, 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 da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 1146 din 18 mai 2010 si prin adresa nr. 10252 din aceeasi data, a convocat aceasta 
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie al bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2009; 
 -  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 5 la HCL 
nr.37/10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public de interes local 
Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria a unei unitati locative din blocul G100F si schimbarea destinatiei 
acesteia; 
 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta din municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
             - 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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii de autoturisme; 
 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea infiintarii de chioscuri de 
difuzare a presei; 
 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii – Hala de peste; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34A; 
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- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34D; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 117A; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Merilor, nr. 1B; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 48; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, nr. 213A; 

- Proiect de hotarare cu privire la instituirea unor masuri pentru asigurarea pazei culturilor 
agricole din extravilanul municipiului Alexandria in anul 2010; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobare PUD „Amplasare cladiri incinta Commercia, str. 
Bucuresti, nr.166 ”;  
            - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Reabilitare cartier - zona de blocuri 200”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea licitatiei publice pentru realizarea obiectivului 
„Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea” din municipiul Alexandria, prin contract credit furnizor; 
 - Proiect de hotarare cu privire la transmiterea din administrarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria in administrarea Ministerului Transporturilor-CNADR, a obiectivului „Pod 
peste raul Vedea”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la mandatarea primarului municipiului Alexandria pentru a 
reprezenta in justitie interesele municipiului Alexandria in dosarul 4512/740/2009; 

- Proiect de hotarare cu privire la mandatarea primarului municipiului Alexandria pentru a 
reprezenta in justitie interesele municipiului Alexandria in dosarul 2579/87/2010; 

- Proiect de hotarare cu privire la imputernicirea primarului municipiului Alexandria sa 
semneze documentele de aderare a Municipiului Alexandria la „Pactul Primarilor”; 

- Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor 
materiale rezultate in urma demolarii unor imobile situate in municipiului Alexandria, str. Soseaua 
Turnu Magurele  nr. 4 -  fosta cazarma U.M. 01462. 

- 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 retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor 
proiecte de hotarari: 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 5 la HCL nr. 37/ 
10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public de interes local 
Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii – Hala de peste; 
 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34; 
 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34A; 
 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34D; 
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 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 117A; 
 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Merilor, nr. 1B; 
 - Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 48; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, nr. 213A, 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

- Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexelor nr. 1,2,3,4 si 5 la HCL 
nr. 37/ 10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public de interes local 
Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii denumirii S.C. APA-CANAL S.R.L 
ALEXANDRIA in S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L ALEXANDRIA; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu si a 
terenului aferent apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in 
incinta strandului Vedea; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA 
ROMANA PENTRU RECICLARE Bucuresti in vederea realizarii  unui Centru pentru colectarea si 
reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice in municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui imobil (spatiu cu 
destinatie medicala) apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
cadrul cladirii DISPENSAR MEDICAL POLICLINIC din str. Libertatii, nr.122-124; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea „Studiului privind optimizarea circulatiei si 
parcare in zona centrala a Municipiului 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 incetarea de drept 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului 
acestuia, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-a primit o instiintare de la Organizatia Judeteana 
Teleorman a PDL din care reiese ca dl. Filip Constantin nu mai este membru al partidului si solicita 
incetarea mandatului de consilier local al acestuia. 

Dl. Filip Constantin s-a adresat cu o cerere prin care aduce la cunostinta faptul ca nu a fost 
anuntat oficial de catre PDL ca nu mai face parte din cest partid si solicita sa nu se promoveze un 
proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului sau de consilier si roaga sa se ia act ca este in 
continuare consilier local.  

Fata de adresa PDL, dl. primar spune ca a initiat un proiect de hotarare cu privire la incetarea 
de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al d-lui Filip Constantin si 
declararea ca vacant a locului acestuia, in conformitate cu prevederile legale, urmand ca d-nii 
consilieri sa hotarasca daca proiectul va fi adoptat. 

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba pe dl. consilier Filip Constantin daca i s-a adus la 
cunostinta, de catre partid, ca nu mai este membru PDL si daca a atacat in instanta aceasta 
comunicare. 

Dl. consilier Filip Constantin spune ca nu i s-a comunicat oficial ca nu mai este membru PDL 
si de aceea a venit la sedinta consiliului local cand la comisii a aflat de la dl. viceprimar Voicu Ioan ca 
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PDL a trimis acea adresa catre dl. primar. Este de parere ca, daca a facut o declaratie publica din care 
reiese ca ar face parte din  alt partid politic, ar fi fost normal ca partidul din partea caruia a candidat la 
functia de consilier local sa il cheme si sa ia masurile corespunzatoare. 

Dl. consilier Marzan Niculae sugereaza colegilor sa voteze impotriva sau sa se abtina de la 
acest proiect de hotarare, deoarece dl. consilier Filip Constantin nu a avut timpul necesar sa atace in 
instanta hotararea PDL. Considera ca documentele prezentate de PDL nu au sustinere, iar dl. consilier 
Filip Constantin nu a avut posibilitatea de a ataca. 

Dl. consilier Filip Constantin spune ca nu este de acord cu pierderea calitatii de consilier, 
deoarece nu s-a respectat legea, necomunicandu-i-se faptul ca nu mai este membru PDL. 

Dl. consilier Rinescu Marian spune ca se simte obligat sa intervina, deoarece este cel care a 
adus la primarie adresa din partea PDL. Aminteste ca in sedinta anterioara, dl. consilier Filip 
Constantin a declarat ca, din luna mai, nu va mai veni la sedintele consiliului local din motive de 
incompatibilitate. A venit si la Biroul permanent local al PDL si a anuntat ca nu mai este membru  al 
PDL, pentru ca a aderat  la alt partid. Dl. Filip Constantin nu a fost exclus din partid, ci dumnealui a 
declarat public ca a aderat la alt partid, iar PDL a luat act de vointa sa personala, pentru ca nu poate fi 
membru la doua partide in acelasi timp. 

Dl. consilier Filip Constantin spune ca „verba volant, scripta manent”. 
Dl. primar Victor Dragusin informeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii 393/2004 

privind statutul alesilor locali, avea obligatia sa promoveze un proiect de hotarare privind incetarea de 
drept, inainte de expirarea mandatului de consilier al d-lui Filip Constantin si a procedat ca atare. 

Dl. viceprimar Voicu Ioan spune ca este o problema delicata, deoarece dl. consilier Filip 
Constantin a anuntat incompatibilitatea in sedinta anterioara si nu ar trebui sugerat celorlalti cum sa 
voteze. Considera ca documentul PDL nu este suficient de clar si precizeaza ca se va abtine la votul 
acestui proiect de hotarare. 

Dl. consilier Rinescu Marian spune ca nu puteau fi explicate in adresa articolele din Statutul 
partidului si avand in vedere prevederile Legii partidelor politice s-a ajuns la concluzia ca dl. consilier 
Filip Constantin a renuntat la calitatea de membru PDL prin aderarea la un alt partid. 

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba ce se va intampla daca se aproba proiectul de hotarare si 
ulterior dl. consilier Filip Constantin va veni cu o hotarare judecatoreasca favorabila lui. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a aparut o problema la care nu se asteptau. Spune ca la 
sedinta din 27 aprilie 2010 a aflat inpempestiv ca dl. consilier Filip Constantin nu mai vine la 
sedintele consiliului local din motive de incompatibilitate. Dupa discutiile de astazi, considera ca 
problema trebuie rezolvata la partid, deoarece nu s-a pus problema sa i se retraga calitatea de 
membru, ci si-a pierdut aceasta calitate aderand la un alt partid. Daca a fost la B.P.L. si a spus ca nu 
mai este membru PDL, atunci sa rezolve domnia sa aceasta problema. 

Dl. consilier Pisica Gheorghe considera ca nu este cea mai mare incertitudine care se intampla 
la nivel national, in acest moment. 

Dl. consilier Filip Constantin spune ca orice om ar fi procedat corect, asa cum a procedat si 
domnia sa in acest caz. A fost la BPL, si-a spus opinia si ar fi trebuit sa fie implicat in niste proceduri, 
lucru care nu s-a intamplat. 

Dl. consilier Rinescu Marian spune ca dl. Filip Constantin este cel care a ales sa nu mai fie 
membru PDL si i s-a respectat dorinta. 

Dl. consilier Marzan Niculae propune amanarea discutiilor pana la expirarea termenului de 
atac. 

Dl. viceprimar Calota Florica-Ica spune ca nu in Consiliul local trebuie discutate aceste 
probleme, ci la partid. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se obtin 2 voturi „pentru” (d-nii consilieri Jieanu Gabriel si Rinescu 
Marian) si 17 abtineri. 
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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 contului 
anual de executie al bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2009, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 5 abtineri (d-nii 
consilieri Toader Dumitru, Marzan Niculae, Nastase Stefan, Rinescu Marian, Jieanu Eugen-Gabriel). 
 

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea garantarii unei finantari rambursabile 
interne, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca s-a prezentat o informare la sedinta trecuta din care 
reiesea contributia Consiliului local al municipiului Alexandria in suma de 843,182 euro, iar acum se 
solicita garantii pentru 2 milioane euro imprumut. Intreaba ce a aparut nou astfel incat sa creasca atat 
aportul consiliului local. 
 Aminteste ca in hotararea de asociere este prevazut ca 3 consilieri locali sa participe la 
sedintele Consiliului de Administratie, dar acestia nu au fost invitati niciodata sa participe. A facut 
mai multe adrese prin care a solicitat informatii si i s-au dat raspunsuri care nu au nicio legatura cu 
ceea ce a solicitat. 
 De aceasta data solicita o copie a contractului de consultanta pentru derularea proiectului, 
pentru ca a auzit ca se platesc salarii de 5-6 mii de euro, iar societatea are aproximativ 500 de 
salariati. 
 Din cele 200 miliarde platite de alexandreni catre S.C. APA-SERV S.A. ar dori sa stie unde se 
regasesc acei bani. Solicita d-lui director Bazaran Adrian sa informaze care este situatia acestei 
societati in momentul de fata, pentru ca in 3-4 ani, din datele pe care le detine, va fi falimentara. 
 Anunta ca se va abtine la votul acestui proiect de hotarare. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca alexandrenii au platit 200 miliarde lei catre Apa-Serv 
pentru serviciile prestate de aceasta, au platit ceea ce au consumat. 

Ceea ce se poate reprosa este faptul ca apa nu are calitatea impusa, iar aceasta calitate nu 
poate fi obtinuta numai cu fondurile consiliului local, motiv pentru care s-a recurs la accesarea de 
fonduri europene, fonduri care reprezinta 42.000 euro. 

In curand vor fi demarate investitiile. La epurare s-a tinut licitatia, a fost castigata de o firma 
spaniola si lucrarile vor incepe anul acesta. 

Deoarece se lucreaza cu fonduri europene, 2% din valoarea investitiei trebuie sa fie asigurata 
de Consiliul local, iar operatorul trebuie sa ia credit in procent de 4,6% din valoarea investitiei, care 
credit este garantat de stat in procent de 80% si de Consiliul local in procent de 20%. In situatia limita 
estimata de dl. consilier Marzan Niculae, falimentul, atunci Consiliul local va solicita  20%, dar ca a 
garanta nu inseamna neaparat si a plati. 

Operatorul APA SERV are 5 sucursale si fiecare isi suporta propriile cheltuieli, iar numarul de 
salariati este de 500 pe toata societatea. 

Referitor la consultanta, dl. primar Victor Dragusin spune ca este o cheltuiala eligibila si se 
face din fonduri nerambursabile. Cheltuielile sunt exorbitante, dar sunt platite de UE.  

Dl. consilier Marzan Niculae este de acord cu ceea ce a spus dl. primar, dar in ce priveste 
numarul de salariati, el este per total societate, dar nu trebuie uitat faptul ca in aceasta societate 
Alexandria duce greul. Chiar daca cei 4-6 mii euro sunt platiti din fonduri europene, ei se adauga la 
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valoarea proiectului, din care apoi si consiliul local achita o cota-parte. Solicita inca o data d-lui 
director Bazaran Adrian sa ii puna la dispozitie contractul de consultanta, pentru ca de multe ori i s-a 
raspuns ca documentele sunt pentru uz intern si nu pot fi facute publice. 

Dl. Bazaran Adrian spune ca anumite documente privind proiectul major nu pot fi facute 
publice, dar referitor la contractele de consultanta tehnica poate cere o informare si i se va prezenta. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca activitatea APA SERV ar fi trebuit intai sa fie analizata 
in consiliul local si dupa aceea sa se aprobe finantarea. Nu s-a prezentat pana acum niciun bilant 
contabil, balanta contabila, sau o situatie economico-financiara. 

Nu se pot afla informatii despre aceasta societate mai rau ca la CIA. Nu exista nicio informare 
concreta despre ceea ce face, vin numai informatii sectoriale, atunci cand trebuie sa se voteze ceva. 
Asa cum se stie, balanta contabila nu este secreta, ea trebuia sa fie prezentata la momentul solicitarii 
de a i se aproba aceasta finantare. Nu se cunoaste nimic si totusi se cere garantarea unui imprumut de 
peste un miliard de lei. Mai spune ca daca un consilier local nu poate afla ceea ce se intampla in APA 
SERV, un simplu cetatean nu va afla niciodata ceva. 

Acest imprumut va impovara foarte mult bugetul local si trebuie avut in vedere ca in urmatorii 
5-6 ani datoria publica a orasului va fi foarte mare. 

Propune amanarea proiectului de hotarare si APA SERV sa vina cu radiografia totala a APA-
SERV, structura salariilor, cheltuieli cu reparatiile curente si reparatiile capitale, etc. 

Dl. viceprimar Voicu Ioan spune ca Alexandria ar trebui sa beneficieze de investitiile ce vor 
urma proportional cu aportul sau in aceasta societate. Alexandria are mari probleme cu canalizarea in 
timpul ploilor torentiale. De aceea propune ca in urmatorii ani Apa Serv sa faca un studiu si o 
prognoza privind canalizarile. De asemenea, sa se faca studii pentru a gasi rezerve noi de apa, sa se 
incheie programul de contorizare a intregului oras. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” (d-nii Nastase Stefan 
si Toader Dumitru) si 4 abtineri (d-nii consilieri Jieanu Eugen-Gabriel, Rinescu Marian, Marzan 
Niculae, Filip Constantin). 
 

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 trecerea in domeniul 
public de interes local al municipiului Alexandria a unei unitati locative din blocul G100F si 
schimbarea destinatiei acesteia, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl. consilier Nastase Stefan intreaba de ce se face trecerea din domeniul privat in domeniul 
public, iar dl. primar Victor Dragusin raspunde ca blocul G100 Filatura nu este un bloc atractiv pentru 
cumparatori si de aceea s-a impus schimbarea statutului acesteia. 

D-na Rodica Baicu spune ca s-a propus aceasta trecere ca o masura sociala pentru o familie 
care in prezent se afla cazata in Adapostul social, careia in curand ii expira perioada de cazare. 

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 spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta 
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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 declararea ca bunuri 
apartinand domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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 si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
 

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 inchirierea prin 
licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al muncipiului 
Alexandria, in vederea parcarii de autoturisme, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel este de parere ca trebuie stabilit un regulament pentru 
folosirea acestor spatii pentru ca se poate ivi situatia ca cineva plateste locul de parcare si altcineva 
parcheaza pe acel loc. Trebuie sa se faca o buna informare a cetatenilor in acest sens. 
 Dl. consilier Filip Constantin este de parere ca acest regulament trebuie sa fie clar si concis. 
Alexandreanul va sti sa respecte un astfel de regulament pentru ca a colindat lumea si a vazut cum 
procedeaza si altii. Este de parere ca trebuie trasate locurile respective, se inscriptioneaza numarul 
masinii si omul va sti ca este o parcare platita de cineva. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca in spatele inspectoratului pentru calitatea semintelor este 
o zona intens populata cu masini apartinand celor care fac taximetrie la tara, care aduc calatori si 
parcheaza acolo in asteptarea altora si solicita sa se rezolve si situatia acestora. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca la art.3 s-a stabilit programul orar pentru astfel de 
parcari. Acolo unde nu se va respecta programul, se va suna la Transloc, va veni platforma si va ridica 
masina parcata neregulamentar, prin ocuparea locurilor de parcare platite de altcineva. In ceea ce 
priveste parcarea ilegala pentru taximetristii din alte localitati a transmis adrese la Politia Rutiera, la 
Garda Financiara, institutii fara a caror colaborare primaria nu poate rezolva aceasta problema. 

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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
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apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru chioscuri de difuzare 
a presei, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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 instituirea unor 
masuri pentru asigurarea pazei culturilor agricole din extravilanul municipiului Alexandria in anul 
2010, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca si anul trecut s-a aprobat o astfel de hotarare si intreaba 
daca ea se aproba anual.  
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca taxele speciale se aproba anual. 

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca in acest proiect de hotarare se prevede ca taxa speciala 
se plateste de catre proprietarii de teren care detin si exploateaza suprafetele respective. Propune sa se 
delimiteze clar ca proprietarii de teren care nu il cultiva nu platesc aceasta taxa. 

Dl. viceprimar Calota Florică-Ică spune ca exista legislatie agricola conform careia 
proprietarii care nu lucreaza terenul nu primesc subventii de la APIA, pentru ca legea ii obliga sa il 
lucreze. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca daca anul acesta cetatenii nu vor achita taxa, cel putin la 
nivelul  anului trecut, va anula aceasta taxa speciala. 

Dl. viceprimar Calota Florică-Ică propune urmatorul amendament la proiectul de hotarare 
„Art. 1 – Se aproba asigurarea pazei culturilor agricole aflate pe terenurile din extravilanul 
municipiului Alexandria in perioada iunie-octombrie 2010, pentru proprietarii care detin suprafete 
agricole de pana la 5 ha., inclusiv si nu este dat in exploatare intr-o forma asociativa, conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare.” 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul d-lui viceprimar Calota Florică-Ică, 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 aprobarea PUD „Amplasare cladiri incinta 
Commercia, str. Bucuresti nr.166”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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 aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare cartier-zona de blocuri 200”, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu este vorba numai de blocurile 200, asa a fost prins in 
lista de investitii , cu aceasta denumire, dar este vorba de intregul cartier cuprins intre strazile 
Libertatii-Ghica-1 Mai-Bucuresti. 
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 Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca ar trebui sa fie prioritizata cheltuirea banilor pe 
obiective de stricta necesitate din orasul nostru, pentru ca aici este vorba de aprobarea indicatorilor, 
dar atunci cand pleaca indicatorii, pleaca si studiul de fezabilitate si proiectul tehnic si tot, iar in 
curand va veni si proiectul de 100 miliarde lei. Spune ca proiectul de hotarare a fost prezentat 
necorespunzator, anexa nu a fost completa pentru suma propusa spre aprobare. Anexa a fost 
neelocventa pentru proiectul respectiv. Insista inca o data ca trebuie sa cunoasca ceea ce urmeaza a 
aproba. De aceea propune sa nu se grabeasca cu acesti indicatori. 
 Dl. consilier Marzan Niculae este de parere ca orasul are nevoie de asa ceva, dar propune sa se 
reduca aceste initiative la un singur program si pe parcurs sa se vina si cu celelalte. 
 D-na consilier Panagoret Ioana spune ca fiecare cartier doreste reabilitarea zonei verzi din 
jurul blocurilor, a spatiilor de relaxare si de joaca pentru copii, a cailor si a aleilor de acces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu se poate cheltui nimic daca nu este prins in buget. 
Considera ca aceasta initiativa de a scoate oamenii din case, de a socializa, are efect benefic asupra 
cetateanului. De aceea se solicita acum aprobarea indicatorilor tehnico-economici, iar cand se vor 
realiza lucrarile se va veni din nou la aprobare in consiliul local. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca ar trebui sa se faca o analiza la un cartier deja amenajat, 
sa se vada ce lucrari s-au facut, cine le-a facut, ce materiale s-au folosit si de unde s-au procurat. 

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca la comisii s-a prezentat o anexa ciuntita, 
neconcludenta, este o miopie, nu se stie ce se vrea. 

Spune ca sunt probleme mai grave decat acestea, nu se stie ce va fi la iarna cu Terma Srev, 
cum va functiona si cum va da caldura. 

Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca aceste proiecte sunt solicitate de cetateni pentru ca le 
aduc verdeata la fereastra apartamentului, scoate orasul din tarana. Sunt actiuni care trebuie sa 
continue in municipiul Alexandria. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca este informat de aparatul de specialitate ca i s-a pus la 
dispozitie d-lui Nastase Stefan toate documentele solicitate si il roaga sa inceteze cu dezinformarea 
opiniei publice. 

Cu privire la caldura ii sugereaza ca parlamentarii PDL sa vina sa sprijine aceasta activitate si 
sa vina cu proiecte viabile. 
 Dl. viceprimar Voicu Ioan spune ca se arunca cu vorbe, pentru ca exista o expunere de motive 
si un raport de specialitate in care sunt prevazute cantitatile fizice necesare fiecarui obiectiv. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca la sedinta pe comisii de ieri au avut la mapa toate 
cantitatile. 

Dl. consilier Pana Ion spune ca nu este surprins de afirmatiile d-lui consilier Nastase Stefan 
pentru ca si la nivel guvernamental astazi se afirma ceva si maine altceva. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 5 abtineri (d-nii consilieri Jieanu Eugen-
Gabriel, Rinescu Marian, Nastase Stefan, Toader Dumitru, Marzan Niculae). 
       
      

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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii „Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca proiectul de hotarare nu era foarte lamuritor, dar 
la comisii s-a edificat ca nu este vorba de un obiectiv de utilitate publica. Nu crede insa ca e necesar 
sa se cheltuie banii pe imprejmuire pe latura cu strada Vedea. De aceea propune ca la licitatie sa fie 
eliminate costurile pentru imprejmuirea frontala. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca initial si-a propus sa realizeze aceste lucrari cu ADP. 
Proiectul a fost realizat de Modul Proiect. Exista acolo o piscina acoperita, dar aceasta piscina are o 
latura deschisa spre ICIL, deci nu poate exista control cine intra pe acolo. Trebuie facuta si 
sistematizarea, alei, terenuri de sport. Pe partile laterale gardul va fi din beton. Crede ca este necesara 
imprejmuirea incintei. 

Pentru realizarea acestui obiectiv nu este sigur ca va gasi investitori in tara sau in oras, dar 
varianta credit-furnizor trebuie luata in seama. 

In cadrul ADP se va crea un compartiment care sa urmareasca exploatarea acestui obiectiv. 
Dl. consilier Marzan Niculae spune ca in 2007 aceasta investitie a fost scoasa la licitatie, au 

castigat 2 investitori, dar licitatia s-a anulat in urma unui telefon misterios, iar acum se doreste sa se 
realizeze obiectivul cu banii primariei. S-a preferat varianta cheltuirii a 100 miliarde lei de la bugetul 
local, in loc sa se mearga pe varianta investitorilor care castigasera licitatia. Intreaba de ce nu au fost 
lasati cei doi investitori sa cheltuiasca ei acesti bani. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-a opus personal la realizarea piscinei in sistem privat, 
pentru ca un alt strand al municipiului a capatat o alta destinatie, in sistem privat. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca proiectul a inceput intr-o varianta cu un anumit cost si a 
fost prelungit dintr-o perioada in alta, in felul acesta va sari de 100 miliarde lei pana la realizarea 
functionabilitatii acestui strand. 

Propune urmatorul amendament: repararea cu cheltuieli minime a imprejmuirii existente. 
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de dl. 

consilier Nastase Stefan si se obtin 5 voturi „pentru” (d-nii consilieri Jieanu Eugen-Gabriel, Filip 
Constantin, Rinescu Marian, Nastase Stefan, Toader Dumitru) 13 voturi „impotriva” si 2 abtineri (d-
nii Murga Ion Catalin si Draghici George). 

Prezinta apoi proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 
voturi „pentru” si 6 abtineri (d-nii consilieri Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin, Rinescu Marian, 
Nastase Stefan, Toader Dumitru, Marzan Niculae). 

 
 

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 organizarea licitatiei 
publice pentru realizarea obiectivului „Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea” din municipiul 
Alexandria, prin contract credit furnizor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Marzan Niculae propune ca din comisia de licitatie sa faca parte si 3 consilieri 
locali.  

Dl. primar Victor Dragusin spune ca este de acord sa prinda in comisia de licitatie care 
urmeaza a fi constituita prin dispozitia primarului si trei consilieri locali.  
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Dl. consilier Tabacitu Stefan propune ca din aceasta comisie sa faca parte dl. consilier Voicila 
Florea, dl. consilier Bojan Cristian propune pe dl. viceprimar Calotă-Florică-Ică, iar dl. consilier 
Tabacitu Stefan propune pe dl. consilier Bojan Cristian. 

Dl. presedinte de sedinta supune la vot in bloc cele trei propuneri de consilieri care sa faca 
parte din comisia de licitatie si se aproba cu 18 voturi “pentru” si 2 abtineri (d-nii Nastase Stefan si 
Rinescu Marian). 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 4 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan, 
Rinescu Marian, Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin). 

 
 

x 
x  x 

 
 

 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in administrarea Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania, a obiectivului „Pod peste raul Vedea” in vederea realizarii activitatilor de interes national-
european de catre Compania Nationala de autostrazi si drumuri nationale din Romania S.A., dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune ca art. 2 sa fie eliminat din proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca din punct de vedere deontologic ar trebui ca dl. 
primar sa spuna ca aceasta idee este a d-lui consilier Jieanu Eugen-Gabriel si nu trebuia sa o prezinte 
ca fiind ideea sa. 

Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel informeaza ca la sedintele pe comisii a sesizat faptul ca nu 
i se pot trasa sarcini Ministerului Transporturilor, dar multumescte d-lui primar ca si-a insusit aceasta 
propunere. 

Dl. viceprimar Calotă-Florică-Ică propune ca, in situatia in care Ministerul Transporturilor nu 
va prelua in administrare acest pod, sa se procedeze ca la Timis unde s-a introdus o taxa de traversare 
a podului de catre autovehicule, iar banii sa fie folositi pentru repararea acestuia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus de dl. primar Victor Dragusin de eliminare a art.2, 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 asocierea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria cu Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva din municipiul Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Nastase Stefan intreaba daca exista o asociere si cu Asociatia Veteranilor de 
Razboi, ca o reparatie morala ar trebui sa fie atrasi si ei in asociere. 

Dl. consilier Marzan Niculae propune sa se scoata din proiectul de hotaarre „promovarea 
imaginii Consiliului local”. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca au intalniri cu structuri similare din alte tari si pot face 
acest lucru. 

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. 
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x 

x  x 
 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la mandatarea primarului municipiului Alexandria 
pentru a reprezenta in justitie interesele municipiului Alexandria in dosarul 4512/740/2009, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca este vorba de dosarul referitor la blocul UJCC. 
Spune ca momentan exista pe rol 2 procese indreptate impotriva Comisiei locale de fond 

funciar si a primarului ca presedinte al comisiei. 
Mai spune ca in spatele ordinului prefectului, care este abuziv, sta un referat semnat de juristul 

care astazi il consiliaza pe dl. primar Victor Dragusin. 
Intreaba de ce Primaria Alexandria nu a facut nimic cu acel ordin la momentul respectiv. 

Propune sa fie actionat in instanta fostul prefect pentru abuz in serviciu si se angajeaza ca va face 
actiune penala din partea Consiliului local pentru abuz in serviciu. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este un proces intre institutia Primarului care este 
membru al Comisiei locale de fond funciar si institutia Prefectului si nu crede ca este de competenta 
consiliului local sa dea acest mandat. 

Aduce in discutie si cazul Selea, cu nepunerea in posesie a 4 ha. teren acordate prin hotarare 
judecatoreasca, care a ajuns la CEDO pentru acest lucru. Insista ca aceasta Comisie locala de fond 
funciar sa respecte legea si sa-i puna in posesie. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca in cazul Selea evaluatorul este cel care a gresit, spunand 
in instanta ca terenul este liber de sarcini, cand de fapt pe acel teren sunt pusi in posesie alti 8 
proprietari, inducand astfel in eroare instanta care a dispus punerea in posesie pe vechiul 
amplasament. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 1 abtinere ( dl. Nastase Stefan). 

 
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 mandatarea 
primarului municipiului Alexandria pentru a reprezenta in justitie interesele municipiului Alexandria 
in dosarul 2579/87/2010, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind 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 imputernicirea primarului municipiului 
Alexandria sa semneze documentele de aderare a Municipiului Alexandria la „Pactul Primarilor”, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a citit formularul de adeziune si intreaba care va fi 
efortul bugetului local pentru aceasta participare si care va fi beneficiul energetic. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca bugetul local nu este afectat, deoarece participarea la 
acest pact nu este un element de cheltuiala, iar referitor la beneficiul energetic spune ca il tot asteapta 
pe dl. Nastase sa vina cu acea strategie de imbunatatire a caldurii si o va pune in aplicare. 
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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 aprobarea scoaterii 
din functiune, casarea si valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii unor imobile situate in  
municipiul Alexandria, str. Soseaua Tr. Magurele nr.4 – fosta cazarma UM 01462, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si nefiind 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 modificarea si completarea anexelor nr. 1,2,3,4 si 
5 la HCL nr. 37/ 10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public de 
interes local Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind 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 aprobarea schimbarii 
denumirii S.C. APA-CANAL S.R.L ALEXANDRIA in S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L 
ALEXANDRIA, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca se face numai schimbarea denumirii, iar in motivatie se 
spune ca nu mai are obiect de activitate. Intreaba de ce nu se infiinteaza o alta societate, iar dl. primar 
raspunde ca nu are rost sa se cheltuiasca alti bani pentru infiintare. 

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca la sedinta precedenta a fost aprobat bugetul acestei 
societati, de 4 miliarde lei, desi are datorie catre Consiliul local de 3,5 miliarde lei. Intreaba de unde  
va plati aceasta datorie daca a incheiat anul cu 1,5 miliarde beneficiu. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca in Alexandria o stafie bantuie pe strazi, e S.C. APA 
CANAL SRL. Va vota impotriva acestei stafii. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 3 abtineri (d-nii consilieri Marzan 
Niculae, Toader Dumitru si Nastase Stefan). 

 
x 

x  x 
 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu 
si a terenului aferent apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate 
in incinta strandului Vedea, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind dl. presedinte 
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de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 4 abtineri (d-nii consilieri Jieanu Eugen-Gabriel, Rinescu Marian, Nastase Stefan 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 vanzarea prin 
licitatie publica a unui imobil (spatiu cu destinatie medicala) apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in cadrul cladirii DISPENSAR MEDICAL POLICLINIC din 
str. Libertatii, nr.122-124, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca redeventa este prea mica. 
Dl. viceprimar Calotă-Florică-Ică spune ca este valoarea de anul trecut, cand au fost vandute 

si celelalte spatii medicale, dar ar trebui majorata cu indicele inflatiei pe 2009, la un curs al euro la 
data de astazi. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca isi insuseste propunerea d-lui viceprimar Calotă-Florică-
Ică. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca  fiind vorba de sanatate, trebuie respectata echitatea fata 
de ceilalti cumparatori de spatii medicale si este de acord cu pretul propus de dl. primar. 

Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca daca s-ar avea in vedere scaderea pietei 
imobiliare s-ar ajunge la un pret si mai mic. 

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 asocierea Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA 
ROMANA PENTRU RECICLARE Bucuresti in vederea realizarii  unui Centru pentru colectarea si reciclarea 
deseurilor de echipamente electrice si electronice in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind 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 aprobarea „Studiului 
privind optimizarea circulatiei si parcare in zona centrala a Municipiului Alexandria”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Mihailiteanu George spune ca degeaba se incearca fluidizarea circulatiei in oras, 
daca nu se rezolva problema parcarilor in oras si mai ales in zona centrala. In zona Pompieri nu se 
poate circula in anumite perioade ale zilei, la fel si pe str. Dobrogeanu Gherea. Este adevarat ca 
fiecare proprietar de masina trebuie sa o tina undeva, dar proprietarii care tin masina pe domeniul 
public trebuie sa plateasca si sa aiba un loc al lui de parcare. 
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Dl. primar Victor Dragusin spune ca solutia acestei probleme vor fi parcarile subterane si 
supraterane. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca la sensul giratoriu de la intersectia Dunarii cu Bucuresti 
agentii economici parcheaza pe trotuar si pe carosabil, blocand circulatia si intreaba ce masuri se vor 
lua cu ei pentru a nu mai persista aceasta situatie. 

Dl. consilier Filip Constantin spune ca pe strada Dunarii sunt mai multe masini parcate pe 
trotuar, care nu au fost ridicate de ani de zile si care nu mai au nici roti. 

Dl. primar Victor Dragusin solicita d-lui Administrator Public Boboc Valentin sa intocmeasca 
referat celor care au avut ca sarcina ridicarea masinilor abandonate pe domeniul public si nu au facut-
o. 

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: 
 -Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2010, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Adresa nr.1862/19.05.2010 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria prin care se comunica 
Consiliului local al municipiului Alexandria o informare privind situatia tehnico-economica a 
societatii. 

Consiliul local ia act de informarea prezentata. 
 Dl. consilier Nastase Stefan reitereaza pentru a 3-a oara ca societatea are nevoie de un 
program de investitii si de o prioritizare a masurilor care trebuie luate pentru ca sistemul sa ramana 
functional la iarna. Propune stabilirea unei echipe de consilieri care impreuna cu conducerea 
TERMA-SERV sa stabileasca activitatile de eliminare a pierderilor tehnologice care sa fie finantate 
de urgenta, producerea energiei prin cogenerare, cu finantare atat de la bugetul local, cat si pe 
sistemul credit-furnizor. 

Dl. consilier Oana Ovidiu propune ca dl. consilier Nastase Stefan sa faca parte din aceasta 
echipa. Dl. consilier Nastase Stefan propune pe d-nii viceprimari Voicu Ioan si Calotă-Florică-Ică, pe 
dl. consilier Toader Dumitru. 

Dl. viceprimar Voicu Ioan propune ca directorul TERMA-SERV sa stabileasca o prioritate 
clara si apoi consilierii vor analiza propunerea. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca exista deja o baza de la care sa se poata pleca, dar este 
nevoie de intrarea comisiei, de urgenta, in activitate, chiar de saptamana viitoare. 

Dl. consilier Pana Ion spune ca daca cele 45 miliarde subventie restanta de la stat nu vor veni 
nici anul acesta, la iarna nu va fi caldura in Alexandria. De aceea considera ca ar fi corect sa fie 
anuntati cetatenii sa-si gaseasca alternativa de incalzire a locuintelor iarna viitoare. 

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca societatea este moarta, ca nici supermedicul nu mai 
poate face nimic. Este de parere ca trebuie gasita o noua forma juridica, care sa preia incalzirea. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca exista 2 solutii la care s-a gandit: prima este cea a 
furnizorilor de centrale de scara pentru inchiriat si a doua solutie ar fi ca peste un an sa se realizeze 
cogenerarea in sistemul credit-furnizor. Daca va disparea subventia, atunci pretul de furnizor va fi dus 
la pretul de productie, diferenta va trebui sa fie platita ori de Consiliul local, desi nu are capacitate sa 
plateasca in intregime, ori de cetatean. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot formarea comisiei care va 
colabora cu Terma-Serv in vederea imbunatatirii situatiei caldurii in municipiul Alexandria si se obtin 
2 voturi „pentru” (d-nii Nastase Stefan, Toader Dumitru), 2 voturi „impotriva” (d-nii Voicu Ioan si 
Tabacitu Stefan) si 16 abtineri. 

- Adresa nr.4969/12.05.2010 prin care S.C. APA-SERV S.A. Alexandria comunica situatia 
privind stadiul implementarii Proiectului Major „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimenatre 
cu apa si canalizare din judetul Teleorman” la data de 30.04.2010. 

Consiliul local ia act de situatia prezentata. 
- Scrisoarea de intentie inregistrata la nr. 9360/06.05.2010, prin care Fundatia „Sfintii 

Mucenici Iulian si Iuliana” Bucuresti, reprezentata de dl. Iulian Vasile, solicita incheierea unui 
protocol de colaborare intre Consiliul local si Fundatie, in vederea sustinerii financiare a constructiei 
unui centru de ingrijiri paliative pentru bolnavii cronici incurabili in stadiu terminal. 

Dl. presedinte de sedinra spune ca nu sunt bani si nici nu au calitate in acest demers, deoarece 
proiectul nu este de interes public local. 

- Adresa nr.75/06.05.2010 a S.C. SOLARIS PROJECT S.R.L. Bucuresti prin care propune 
realizarea unui parteneriat in realizarea proiectului „Constructie Pasaj Suprateran”. 

Consiliul local este de acord cu inceperea discutiilor pe aceasta tema. 
- Adresa inregistrata la nr. 9069/03.05.2010 din partea unui gurp de comercianti din Piata 

Unirii care solicita aprobare pentru a vinde in piata de legume si fructe de sezon. 
Conducerea Pietei Unirii va respecta Dispozitia Primarului cu privire la zonarea spatiilor din 

Piata Unirii si Piata Peco. 
- Cererea inregistrata la nr. 8945/29.04.2010 prin care d-na Calus Magdalena Codruta, 

administrator al S.C. COSIM S.R.L. Alexandria solicita completarea obiectului de activitate aferent 
terenului din str. Dunarii, zona bl. I13, sc. C. 

Deoarece terenul respectiv a fost castigat prin licitatie publica in al carui caiet de sarcini a fost 
trecut profilul de activitate pentru care s-a licitat, schimbarea obiectului de activitate nu este posibila 
decat prin prin scoaterea din nou la licitatie publica a terenului respectiv. 

-Adresa inregistrata la nr. 8676/26.04.2010 prin care locuitorii cartierului „Veterani” din 
municipiul Alexandria revin la adresa precedenta prin care au solicitat asigurarea utilitatilor, respectiv 
alimentarea cu apa potabila si canalizare, amenajarea strazilor, extinderea alimentarii cu gaze naturale 
si imbunatatirea accesului pentru cetatenii acestui cartier. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca prima investitie in canalizare, din municipiul Alexandria 
va fi in cartierul Veterani. 

-Adresa inregistrata la nr. 8756/27.04.2010 a unui grup de salariati la SP CTDTDM 
Alexandria care aduc la cunostinta consiliului local faptul ca, urmare a controlului efectuat de Camera 
de Conturi a judetului Teleorman, s-a emis Decizia nr.19/2009 prin care se dispune recuperarea 
prejudiciului rezultat din promovarea nelegala in grad-treapta a unui nr. de 21 de salariati ai S.P. 
CTDTDM Alexandria.  

Un numar de 16 din cei 21 de salariati sunt afiliati la Sindicatul Liber Salubris care a contestat 
in instanta pentru membrii sai aceasta masura, iar instanta a dispus anularea deciziilor nr. 29-36 si 40-
47 din 30.09.2009. 

Ceilalti 5 salariati afiliati la alt sindicat nu au atacat deciziile in instanta si acestea au ramas in 
vigoare. 

Acestia solicita Consiliului local aprobarea exonerarii de plata sumelor imputate, iar acestea sa 
fie trecute pe costuri ca si la ceilalti 16 salariati. 

Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca cei 16 salariati au obtinut hotarare judecatoreasca, iar 
Consiliul local nu are baza legala pentru rezolvarea acestei probleme pentru cei trei salariati care au 
adresat petitia. 
 - Ancheta sociala pentru acordarea ajutorului de urgenta in temeiul art.28, alin. (2) din Legea 
nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuata la data de 14.05.2010 de catre 
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AASPS Alexandria, nevazatorilor Tudor Elena, Tudor Ionut si Tudor Stoiana, domiciliati in str. 
Mihail Kogalniceanu nr.125. 
 Dl. consilier Voicila Florea propune acordarea sumei de 1000 lei, propunerea este supusa la 
vot si aprobata cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 609/P/2010 din 18.05.2010 prin care Inspectoratul de Politie al Judetului 
Teleorman solicita comunicarea de date si documente legate de desfiintarea contractului de 
concesiune nr. 12301/20.07.2006 al S.C. MARA PROD COM S.R.L. Alexandria.  

Consiliul local ia act de solicitare si salariatii din aparatul de specialitate al Primarului vor 
transmite, la timp, datele si copii de pe documentele solicitate. 
 De asemenea, dl. presedinte de sedinta prezinta cererile domnilor consilieri Jieanu Eugen-
Gabriel, Negreanu Florea, Nastase Stefan si Rinescu Marian prin care acestia arata ca renunta la 
indemnizatia de consilier, cu rugamintea ca aceasta sa fie virata la capitolul invatamant, pentru 
cheltuieli materiale si pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la invatatura si cu siuatie 
materiala precara si dl. primar arata ca prin aceasta se incearca inducerea in eroare a populatiei. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel arata ca, din pacate, asistam la o mare criza de moralitate a 
clasei politice si o acuta criza a sistemului de valori. Considera ca prin declaratiile politice legate de 
activitatea Guvernului, a ministerelor sale, sau a unor partide politice, nu se castiga ceva si ca 
asemenea declaratii politice sa se pastreze pentru conferintele de presa, iar aici sa se incerce, pe cat 
posibil, sa se rezolve problemele comunitatii. Arata ca s-a simtit jignit la afirmatia d-lui primar legata 
de renuntarea unui grup de consilieri la indemnizatia de sedinta si arata de ce au recurs la acest gest. 
In primul rand ca este un drept al fiecaruia dintre consilieri, ca este o datorie morala si apoi ca un grup 
de parinti ai elevilor de la Liceul Al. I. Cuza, i-au informat ca, din buzunarul propriu, au contribuit cu 
bani pentru reparatia gardului scolii respective si ca nu este posibil asa ceva. 
 Precizeaza ca si cu alt prilej i-a reprosat d-lui primar ca nu comunica suficient cu domnii 
consilieri, pentru a se vedea care sunt problemele reale al comunitatii, sa se stabileasca prioritatile si 
sa se gaseasca, in comun, solutii pentru rezolvarea lor, pentru a nu se intelege ca sunt interese de alta 
natura. 
 Dl. primar Victor Dragusin arata ca nu va cere scuze d-lui consilier Jieanu Eugen-Gabriel, 
pentru ca nu domnia sa a provocat aceasta situatie, ci dl. consilier Nastase Stefan si chiar dl. consilier 
Jieanu Eugen-Gabriel, e drept mai elevat, care au venit cu fel de fel de insinuari, acuze si altele 
asemenea la adresa domniei sale, a institutiei si a partidului sau. Considera ca daca se doreste o 
atitudine cuviincioasa, atunci sa nu mai fie provocat de nimeni. 

Dl. consilier Marzan Niculae arata ca la mapa sa are un material al unei parti din membrii 
comisiei care trebuia sa se deplaseze la autogara din str. Cuza Voda, pentru a verifica activitatea 
acesteia si ca daca mai este vreun coleg care s-a deplasat acolo, sa intocmeasca in comun un material 
care sa fie prezentat la sedinta urmatoare. 

In continuare, dl. Ene Alexandru, reprezentant al firmei TOTAL POST prezinta oferta acesteia 
cu servicii postale, precizand ca mai colaboreaza si cu alte institutii si agenti economici din 
municipiu, printre care Casa Asigurarilor de Sanatate, TERMA SERV si altele si ca mai realizeaza si 
alte servicii fata de Posta Romana, putand aduce, in aceste conditii, economii de pana la 200 milioane 
lei/an. 
 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,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
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