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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 27 aprilie 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 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, doi consilieri fiind absenti motivat (d-nii. Marzan Niculae si Mihailiteanu George ).  
 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 procesele verbale ale sedintelor din 
31 martie 2010 si 07 aprilie 2010, care au studiate la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate si nefiind, supune la vot, pe rand, cele doua procese-verbale 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. 970 din 20 aprilie 2010 si prin adresa nr. 8256 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 2010; 
             - 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 unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, nr.18; 

 - 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Merilor. 

 - 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. Tudor Vladimirescu, nr. 
77; 

 - 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. Cuza Voda, nr. 56 A ; 
             - Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unei taxe pentru folosirea unui spatiu situat in 
incinta Serelor; 
  - Proiect de hotarare cu privire la acceptarea si asumarea bugetului refacut aferent proiectului 
„Sistem pentru Managementul Iluminatului Public in municipiul Alexandria”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la acceptarea si asumarea bugetului refacut aferent proiectului 
„Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in municipiul Alexandria”; 

- Proiect de hotarare cu privire la acceptarea si asumarea bugetului refacut aferent proiectului 
„Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul 
Alexandria”; 

- Petitii si interpelari. 
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 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 proiectului de 
hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Merilor si introducerea pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarari: 

- 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 2009 la S.C. APA CANAL S.R.L. 
Alexandria; 

  - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la 
S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria. 

De asemenea, dl. consilier Jieanu Gabriel propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului 
de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Casa Corpului Didactic 
Teleorman, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in str. Carpati intersectie cu str. C. Brancoveanu. 

Dl. consilier Filip Constantin propune ca la diverse sa se discute si despre incompatibilitati, iar 
dl. consilier Nastase Stefan solicita sa fie prezentat raportul Comisiei pentru analiza situatiei autogarii 
din str. Cuza-Voda . 
 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 a d-lui consilier Jieanu 
Gabriel 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 2010, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a constatat o incetineala in prezentarea proiectelor de 
hotarari la comisii, exemplificand ca proiectul referitor la rectificarea bugetului a fost adus in trei 
etape, o etapa fiind chiar o zi, inainte de sedinta. Neavand timp sa studieze toate materialele, 
precizeaza ca se va abtine la votul acestui proiect de hotarare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 abtineri (d-nii consilieri Jieanu Gabriel, 
Nastase Stefan, Rinescu Marian, Filip Constantin, Negreanu Florea, Toader Dumitru).  
      

 
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. 
 Dl. consilier Ganea Filica propune ca pozitia 1 din anexa nr. 1 la proiectul de hotarare, si 
anume terenul situat in str. Fratii Golesti, intre blocurile 819 si 821, sa ramana asa cum este in 
prezent, in domeniul public, ca loc de joaca pentru copii. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de dl. consilier Ganea Filica, de 
retragere din lista a pozitiei nr.1, str. Fratii Golesti nr.57 si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul d-lui consilier Ganea Filica, il supune la vot 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 inchirierea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,  
situat in str. Bucuresti, nr.18,  dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca din planul de situatie nu reiese dimensiunea fata de 
axul strazii Bucuresti si nici fata de axa aleii, deci amplasamentul va putea fi jonglat oricum. In plus, 
considera ca prin amplasarea unei constructii in zona se distruge aliniamentul fata de blocurile 
respective. De aceea, informeaza ca se va abtine de la votul acestui proiect de hotarare. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca solicitarea se face intr-o zona extrem de aglomerata. 
Societatea respectiva functioneaza de 20 de ani intr-un spatiu in zona si nu este cazul sa preia acum si 
spatiul verde din zona. Spune ca are multe asemenea spatii in municipiu si ar fi bine sa faca activitate 
acolo si sa mai ramana si spatii verzi in oras. Precizeaza ca va vota impotriva acestui proiect de 
hotarare.     

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se obtin 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Oana Ovidiu, Tabacitu Stefan, 
Nastase Stefan) si 16 abtineri. 

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 municipiuliui Alexandria, situate 
in incinta Strandului Vedea, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. primar Victor Dragusin propune modificarea proiectului de hotarare, in urma discutiilor 
purtate, in ziua precedenta, cu arhitecti care i-au sugerat ca tot ce se construieste in Alexandria sa fie 
placut vederii. In acest sens, propune ca in anexa la caietul de sarcini sa se introduca urmatorul articol 
la Capitolul Criterii tehnice ale ofertei la punctul 3, „solutia tehnica propusa: sistem constructiv, 
suprafata construita propusa, suprafata desfasurata propusa, finisaje propuse, sarpanta si material 
pentru invelitoare, incadrarea in arhitectura zonei, etc. (parte scrisa si desen ansamblu)”. Considera ca 
este o masura timida, dar ea va putea fi dezvoltata in viitor pentru a realiza propunerile arhitecturale. 

De asemenea propune reformularea punctului 2 al caietului de saricini si anume: 
„ 2. DURATA CONCESIUNII 
2.1. Terenul si spatiul situate in municipiul Alexandria in incinta Strandului Vedea, se 

concesioneaza pe o durata de 25 ani. Atribuirea concesiunii se face in urma licitatiei publice, cu 
respectarea prevederilor legale si conform criteriilor de atribuire privind evaluarea ofertelor pentru 
concesionarea unui spatiu si a terenului apartinand domeniului privat de interes local al  municipiului 
Alexandria situate in incinta Strandului Vedea prevazute in anexa la prezentul Caiet de sarcini. 

2.2. Concesionarul are obligatia de a realiza lucrari de investitii pe amplsament cu respectarea 
prevederilor legale (art. 36, Legea nr.50/1991, republicata).” 

Dl. consilier Jieanu Gabriel propune eliminarea capitolului „D” din anexa la caietul de sarcini 
care era punctat cu max. 5 puncte, deoarece oferta care nu este conform cu caietul de sarcini se 
descalifica automat si alocarea celor 5 puncte la capitolul „B” pct. 3 care va totaliza maxim 11 puncte. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca interventia d-lui primar e salutara si intreaba daca se va 
merge pe criterii generale sau specifice fiecarui obiectiv. Considera ca ar trebui sa existe si un corolar 
care sa stabileasca personalitatea orasului, o conceptie arhitecturala coerenta. Criteriile de atribuire ar 
trebui sa derive din niste criterii generale care sa dea nota de specificitate a orasului. 

Considera salutara cresterea punctajului la solutia tehnica propusa. Observa ca redeventa 
spatiului din proiectul de hotarare in discutie este modica, dar investitiile care trebuie facute sunt 
foarte mari. Aceasta redeventa se explica pentru perioada de inceput, dar in timp ea ar trebui marita. 
Aceasta redeventa mica nu se explica fata de cineva de la Piata, care plateste mai mult pentru o 
suprafata mult mai mica. 
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Propune introducerea unui nou criteriu si anume nivelul valoric al investitiei pe metru patrat 
construit. 

Dl. viceprimar Voicu Ioan este de parere ca noul evaluator incepe prost colaborarea cu 
Primaria Alexandria, deoarece a facut unele greseli. Propune ca redeventa minima pe metru patrat sa 
fie de 5 euro, in loc de 2,26 euro. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca vor veni la licitatie cel putin 10 investitori, dupa parerea 
sa, iar pretul va fi ridicat. 

Dl. consilier Voicila Florea spune ca vor veni investitori, dar starea actuala a cladirii e 
deplorabila, acolo fiind o cladire pentru dusuri, iar lumea care va veni nu va sta la bar, ci va sta la 
strand. De asemenea, pe timp nefavorabil, terasa nu va putea fi folosita, pentru ca nu este spatiu 
pentru consumatori. La 185 mp. construibili nu are ce sa faca. 

Dl. consilier Pana Ion spune ca nu poate fi impusa valoarea investitiei prin aprobarea solutiei 
tehnice, ea putand fi mai mica sau mai mare. Investitia trebuie adusa la stadiul solicitat de primarie. 

Dl. consilier Rinescu Marian propune ca valoarea investitiei de la pct. 6.9. al Caietului de 
saarcini sa fie prevazuta in criteriile de atribuire, iar oferta finala sa fie 50 puncte si acest criteriu sa 
fie 25 puncte. 

Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune eliminarea completa a valorii investitiei. 
Dl. primar Victor Dragusin spune ca acest lucru nu este posibil, ca valoarea investitiei este 

impusa de lege, 250 euro/mp, asa cum a rezultat din discutia cu evaluatorul si aceasta  suma este 
minima. Insista ca acest criteriu sa nu fie scos. 

Dl. consilier Jieanu Eugen spune ca s-a trecut in caietul de sarcini o valoare minima si nu 
crede ca trebuie impusa o valoare minima. 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca ar trebui prins un punct la criterii tehnice care sa asigure 
un echilibru intre calitatea serviciilor la strand si cele de alimentatie publica. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca isi insuseste amendamentul d-lui consilier Jieanu Eugen. 
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de dl. 

primar Victor Dragusin si al d-lui consilier Jieanu Eugen si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Supune apoi la vot amendamentul d-lui viceprimar Voicu Ioan si anume redeventa sa fie 5 

euro/mp. in loc de 2,26 euro/mp. si se obtin 2 voturi „pentru” (d-nii consilieri Voicu Ioan, Bojan 
Cristian ) si 17 abtineri. 

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Rinescu Marian si se 
obtin 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Rinescu Marian, Nastase Stefan, Filip Constantin, Negreanu 
Florea, Jieanu Eugen, Toader Dumitru). 

In continuare, presedintele de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui 
primar Victor Dragusin si al d-lui consilier Jieanu Eugen, il supune la vot in forma prezentata si se 
obtin 13 voturi „pentru” si 6 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan, Rinescu Marian, Filip 
Constantin, Negreanu Florea, Jieanu Eugen, 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 teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 77, 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 17 voturi „pentru” si 2 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan si Filip 
Constantin). 

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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Cuza Voda, nr. 
56 A, 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 18 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 stabilirea unei taxe 
pentru folosirea unui spatiu situat in incinta Serelor Primariei municipiului 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 18 voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier 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 acceptarea si asumarea bugetului refacut aferent 
proiectului „Sistem pentru Managementul Iluminatului Public in municipiul Alexandria”, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Rinescu Marian spune ca nu i-au fost prezentate contractele de atribuire pentru 
SF si PT, desi le-a solicitat. Propune penalizarea consultantului prin diminuarea valorii platii pentru 
ca nu a gasit solutia corecta. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nu cunoaste contractul incheiat cu cel care a castigat 
licitatia pentru aceste proiecte si de aceea propune diminuarea platii. Apreciaza ca sunt cele mai mari 
valori platite pe proiecte de consultanta pentru fonduri europene. Solicita ca sumele sa fie facute 
publice pentru ca aceeasi firma a castigat si proiectarea si consultanta. Crede ca ar trebui ca plata sa se 
faca pe masura derularii proiectului, pentru a nu se plati degeaba, in situatia in care proiectul nu este 
aprobat. 
 Dl. consilier Pana Ion invita pe dl. consilier Nastase Stefan sa faca „scoala” cu cine doreste, 
nu cu d-sa care a facut singur scoala si o va face tot singur atunci cand va dori. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca doreste sa creada ca decizia consilierilor va fi cea 
corecta, deoarece aceste proiecte au sansa de a fi aprobate. 
 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca nu a avut informatiile solicitate, dar acum a inteles ce 
se doreste, dupa ce i-au fost date suficiente informatii verbale, fara a fi insotite si de documente. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca si consilierii opozitiei doresc binele orasului, dar doresc 
sa cunoasca ceea ce voteaza. 
 De aceeasi parere este si dl. consilier Jieanu Eugen Gabriel, care spune ca doreste sa cunoasca 
ceea ce voteaza, iar acolo unde nu intelege, se abtine la vot. 
 (A venit dl. consilier Mihailiteanu George). 
 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. consilier 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 acceptarea si 
asumarea bugetului refacut aferent proiectului „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in 
municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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 Dl. consilier Toader Dumitru intreaba ce inseamna termenul „asumare”, pentru ca asumare 
inseamna sa-l puna in opera in opinia sa. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca este vorba de indicatori si fiind o alta valoare  a 
investitiei, acestia trebuiau trecuti prin Consiliul local. 

D-na Florina Linca spune ca ghidul foloseste sintagma „acceptarea si asumarea” si ea trebuie 
preluata intocmai altfel riscand respingerea proiectului. 

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 acceptarea si asumarea bugetului refacut aferent 
proiectului „Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii 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 Raportului 
de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 
2009 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Toader Dumitru reaminteste ca pe tema aceasta a avut multe interventii si in 
mandatul acesta si in mandatul trecut. Spunea atunci ca S.C. APA CANAL are datorii de 6 miliarde 
de lei fata de Consiliul local, ca societatea avea 2 miliarde de lei in depozit, bani care nu ar trebui sa 
stea acolo, ci sa fie returnati la Consiliul local. Ulterior s-au confirmat spusele sale, iar cele doua 
miliarde au fost aduse la consiliul local si au mai ramas de restituit 3,5 miliarde lei dupa cum reiese 
din raportul de audit. S-a incercat o compensare a acestei datorii, dar nu stie in ce masura s-a realizat. 
Observa ca societatea solicita bugetare pentru 2010, desi are datorii la consiliul local. 

A cerut cu ceva timp in urma formarea unei comisii care sa analizeze activitatea economico-
financiara a S.C. TRANSLOC PREST S.A., dar s-a promis de catre dl. primar ca se va realiza un 
audit la aceasta societate si apoi se va analiza, daca va fi cazul, de catre comisia respectiva. 

Nu s-a prezentat inca acest raport de audit.  
Este de parere ca atunci cand sunt in discutie banii publici, trebuie ca analiza care se face sa 

fie facuta cu mai multa atentie. 
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, 
Jieanu Eugen, Filip Constantin, Toader Dumitru). 
 

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 2010 la S.C. APA CANAL S.R.L. 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 14 voturi „pentru” si 6 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan, Rinescu Marian, 
Jieanu Eugen, Filip Constantin, Negreanu Florea si Toader Dumitru ). 
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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 darea in folosinta 
gratuita pe termen limitat, catre Casa Corpului Didactic Teleorman, a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati intersectie cu str. 
C. Brancoveanu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca trebuie avuta in vedere noua lege a invatamantului si 
procesul de descentralizare a unitatilor scolare. In opinia sa, termenul de dare in folosinta pe 15 ani 
este prea mare. Spune ca va sugera Inspectorului scolar general ca astfel de proiecte cu fonduri 
europene sa fie facute si pentru unitatile scolare si pentru scolile si salile de sport incepute si 
neterminate. Ar trebui sa fie finantat in primul rand actul de invatamant si apoi sa fie luate in discutie 
activitatile conexe. 
 D-na Dumitrescu Cornelia spune ca exista un contract de dare in folosinta gratuita catre Casa 
Corpului Didactic in derulare (datat in 2008, pe termen de 3 ani). 
 Dl. consilier Jieanu Eugen spune ca dl. primar a rupt din context ceea ce a vrut ca sa nu treaca 
proiectul de hotarare. Casa Corpului Didactic este parte in doua acorduri de parteneriat prin care 
urmeaza sa fie pregatite 2000 cadre didactice din judetul Teleorman, Olt, Dolj, in 80 de sesiuni de 
pregatire. Cladirea respectiva se afla intr-un grad de degradare avansat si trebuie reabilitata. Este un 
interes public si nu afecteaza bugetul local. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca ASE-ul cand a plecat a predat cladirea in stare foarte 
buna, iar de doi ani se afla sub controlul Casei Corpului Didactic si a ajuns in acea stare. Sugereaza d-
lui consilier sa se faca demersuri pentru finantarea actului de invatamant in sine. 
 Dl. consilier  Filip Constantin spune ca actul de invatamant il fac cadrele didactice si dupa 
cunostinta sa, descentralizarea s-a facut, prin lege, catre consiliul local si s-a incheiat in urma cu 2-3 
ani pentru cladiri si terenuri. 
 Dl. viceprimar Calota Florică Ică întreaba daca se reia cumva finantarea pentru scolile si salile 
de sport incepute de liberali in guvernarea trecuta, pentru ca au fost criticati ca sa au cheltuit banii in 
scoli. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca una din conditiile impuse in proiectele cu finantare 
europeana este ca spatiul sa fie folosit cel putin o perioada de 15 ani. In acest sens, propune 
prelungirea cu minim 15 ani a contractului in derulare, daca se incheie proiectul cu finantare 
europeana, iar daca nu se incheie, sa ramana pe trei ani. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca termenul e de 49 de ani, nu de 15 ani, iar dl. consilier 
Jieanu Eugen raspunde ca termenul de concesionare e de 49 ani, iar in cazul de fata este dare in 
folosinta gratuita. 
 Dl. consilier Filip Constantin intreaba de ce nu se poate da si colegilor profesori sa foloseasca 
o cladire pentru ca si ei sunt tot „valahi”. 
 Dl. viceprimar Voicu Ioan spune ca la comisia de urbanism nu s-a dat aviz pentru acest proiect 
de hotarare, asa cum reiese din procesul-verbal al sedintei comisiei si crede ca nicio comisie nu a dat 
aviz. Se va abtine la vot pentru ca nu este suficient informat. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca este o vina a autoritatilor locale daca nimeni nu a vazut 
acel spatiu si se observa clar ca nu se doreste sa fie dat in folosinta, in continuare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de dl. 
consilier Nastase Stefan si se obtin 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Nastase Stefan, Rinescu Marian, 
Filip Constantin, Negreanu Florea, Jieanu Eugen, Toader Dumitru) si 14 voturi „impotriva”. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se obtin 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Nastase Stefan, Rinescu Marian, 
Filip Constantin, Negreanu Florea,  Jieanu Eugen, Toader Dumitru) si 14 abtineri. 
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x 
x  x 

 La ultimul punct de pe ordinea de zi, petitii si interpelari, dl. consilier Filip Constantin anunta 
ca aceasta este ultima sedinta a consiliului local la care participa si roaga consiliul local sa ia act ca a 
devenit incompatibil. Nu doreste ca la sedinta viitoare sa fie trecut absent. 
 Dl. primar Victor Dragusin intreaba de ce este incompatibil, iar dl. consilier Filip Constantin 
spune ca a anuntat consiliul ca nu mai vine la sedinte din motive de incompatibilitate. 
 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 mai 2010, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Adresa nr.198/29.03.2010 a S.C. EUROCAR SERVICE Teleorman S.R.L. prin care se 
solicita micsorarea valorii investitiei propusa prin contractul de concesiune nr.23117/28.11.2007 si 
stabilirea unui alt termen de realizare a acesteia. 
 Dl. presedinte de sedinta spune ca ar trebui sa fie analizata de compartimentul de specialitate 
in vederea initierii unui proiect de hotarare pentru urmatoarea sedinta. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu va initia un astfel de proiect de hotarare, iar daca 
doreste cineva dintre consilieri sa aiba aceasta initiativa, o poate face. 

-Adresa nr.14/15.03.2010 a Clubului Sportiv Viitorul 003 Alexandria prin care solicita 
alocarea sumei de 28710 lei, necesara participarii la Campionatul National si la Cupa Romaniei. 

Consiliul local ia act de solicitare si de punctul de vedere al Directiei Buget, Finante, Taxe si 
Impozite prezentat in adresa nr.6893/16.04.2010, conform caruia prevederile bugetare pentru anul 
2010 sunt limitate si nu este posibila suplimentarea bugetului cu aceasta suma, pentru activitati 
sportive. 

-Adresa nr.4801/740/2009 din 30 martie 2010 a Judecatoriei Alexandria prin care solicita 
raspunsul consiliului local la interogatoriul formulat in dosarul civil nr. 4801/740/2009 de reclamantul 
POPA IOAN SEPTIMIU din Alexandria, str. Independentei nr.9-11, bl. Vila, sc.A, ap.1 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca adresa este pe numele Consiliului local, iar raspunsul 
trebuia sa fie intocmit de aparatul de specialitate, care dispunea de datele solicitate. De unde sa stie 
consilierul aceste date. Nu intelege de ce trebuie sa fie aprobat de consiliul local. Este bine sa i se dea 
dreptul omului, daca am avea o informare ca aceste lucruri sunt reale. 

Dl.consilier Rinescu Marian spune ca este normal sa se raspunda, dar sa se cunoasca situatia 
reala. 

D-na Dumitrescu Cornelia prezinta documentele respective si se supune la vot raspunsul la 
interogatoriul respectiv, care este aprobat cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru” si 6 (sase) abtineri 
(Toader Dumitru, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Negreanu Florea, Ranescu Marian si 
Nastase Stefan). 

-Adresa inregistrata la nr.788/15.04.2010 prin care comerciantii de flori solicita scaderea 
chiriei pe masa din Piata Unirii Cupola, sector flori. 

Dl. presedinte de sedinta spune ca aceste taxe au fost stabilite de curand printr-o hotarare de 
consiliu si nu vor fi modificate. 

-Adresa nr.507/16.04.2010 prin care Scoala cu clasele I-VIII „Stefan cel Mare” Alexandria 
solicita sprijin in efectuarea unor lucrari absolut necesare (debransare de la reteaua de caldura Terma 
Serv si bransarea la centrala proprie, asfaltare teren sport si curte, realizare parcare pentru cadrele 
didactice). 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nu sunt prinse in buget. 
-Adresele inregistrate la nr.8170/19.04.2010 si 8551/23.04.2010 prin care dl. Giurgiuveanu 

Ion, profesor la Clubul Sportiv Scolar Alexandria, sectia judo, respectiv Cristescu Nicoleta Roxana, 
domiciliata in Alexandria, solicita sprijin umanitar pentru copilul Cristescu Ricardo Eduard, 
vicecampion balcanic pe anul 2009, campion national -2009, campion national-lupte la sol-2009, 
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sportiv la sectia judo de la Clubul Sportiv Scolar Alexandria care a fost depistat cu tumora 
cerebeloasa si are nevoie de tratament intr-o clinica din Germania. 

Dl. consilier Voicila Florea propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro, se 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Adresa inregistrata la nr.8271/20.04.2010 prin care locatarii blocurilor 905, 911, 817 solicita 
reanalizarea HCL nr.65/31.03.2010 cu privire la aprobarea PUZ din strada Dunarii nr.264 bis, 
deoarece o vor ataca in instanta. 

Consiliul local ia act de solicitare. 
-Adresa inregistrata la nr. 8607/26.04.2010 prin care d-na Roman Rodica, cu domiciliul in 

municipiul Alexandria, str. Dunarii nr.220, bl.BM1, sc.B, ap.74, administrator al S.C. ROMAN PRO-
COM ROMALYA  solicita schimbarea profilului de activitate pentru jumatate din spatiul comercial 
situat in piata Peco la pozitia nr.10 din magazin cu profil nealimentar, in magazin cu profil alimentar. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca este un comerciant cu ativitate veche in Piata Peco, cu 
posibilitati financiare mai mici si solicita modificarea HCL. 

Dl. consilier Jieanu Eugen spune ca licitatia a fost pentru un anumit profil. Ar insemna sa se 
tina o noua licitatie si crede ca nu se poate face nimic. 

In continuare, dl. primar Victor Dragusin informeaza ca in perioada 28 aprilie – 3 mai 2010 se 
va afla in concediu de odihna, dar atributiile primarului vor fi preluate de dl. viceprimar CALOTĂ 
FLORICĂ-ICĂ. 
 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,           
                                 Ovidiu Oana                                                                 Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


