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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 30 august 2010, orele 11,00, 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 consilieri Tulpan Dumitru si Pisica Gheorghe ).  
 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. Au fost invitati si se 
gasesc in sala, Oficiali din partea Consiliului Judetean Teleorman, conducatori de institutii judetene si 
locale, reprezentanti ai sindicatelor, ai pensionarilor, ai Episcopiei Alexandriei si Teleormanului, 
Cetateni de onoare ai municipiului Alexandria, directori si sefi de servicii din primaria municipiului 
Alexandria, reprezentanti mass-media si Secretariatul tehnic. 
            Dl primar Victor Dragusin ureaza „La multi ani, Alexandriei si tuturor celor care poarta 
numele de Alexandru si Alexandra” dupa care rosteste un discurs de deschidere a sedintei festive . 
           „ Este o onoare sa ma adresez personalitatilor prezente in aceasta sala, intr-o atmosfera 
sarbatoreasca cu prilejul zilelor municipiului Alexandria, dar si solemna – decernarea titlului de 
cetatean de onoare al municipiului Alexandria. 
           Daca in ultimii ani ne-am obisnuit ca sedinta festiva sa fie dedicata exclusiv inmanarii acestui 
titlu, astazi suntem in fata punerii unei noi caramizi la edificiul municipiului nostru. Vin in fata 
dumneavoastra si cu o propunere de contractare a unui credit ce va fi destinat ducerii la indeplinire a 
implementarii proiectului integrat de dezvoltare pe care l-am semnat in urma cu cateva zile, in doar 
cateva cuvinte aceasta inseamna iluminat public de ultima generatie , semaforizare inteligenta si 
supraveghere video pentru intreg municipiul, in alta ordine de ideei inseamna mai multa siguranta, 
modernitate investitii si noi locuri de munca. 
           Imi doresc ca in viitor sa vin in fata dumneavoastra cu cat mai multe asemenea propuneri 
pentru ca o fac pentru viitorul nostru, pentru prosperitatea comunitatii si pentru dezvoltarea 
municipiului. 
           Revenind la contextul festiv de astazi vreau sa va multumesc pentru contributia adusa de 
fiecare dintre dumneavoastra, in functie de profesie si activitatea desfasurata la evolutia comunitatii 
noastre. Sunteti exemple de verticalitate , profesionalism, patriotism si perseverenta, sunteti modele 
pe care trebuie sa le urmam daca vrem sa inaintam in societate”. 
            Dl primar Victor Dragusin mai arata ca trebuie respectata experienta persoanelor de varsta a 
III- a si s-a hotarat sa infiinteze „Sfatul Inteleptilor” format din persoane de varsta a III – a cu care se 
va consulta cu privire la toate proiectele de hotarare care urmeaza sa le promoveze, dupa care da citire 
persoanelor care vor face parte din acest „Sfat al Inteleptilor”. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal ale sedintei din 10 
august 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. 
            Dl presedinte de sedinta invita la masa oficiala pe dl senator Romeo Nicoara si pe 
administratorul public al judetului Teleorman dl Mircea Dumitrescu. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 1841 din 24 august 2010 si prin adresa nr. 16439 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
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               - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursablie interne 
in valoare de 8.000.000 Ron;  
              -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 89 din 30 aprilie 2009 
privind stabilirea zonelor unitare de incalzire pentru modernizarea sistemului de alimentare 
centralizata cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria.                                                                    
   -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 161 din 30 iulie 2010 
privind Asocierea municipiului Alexandria cu SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL in vederea 
infiintarii SC ALEXSAL PREST SA; 
              -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 162 din 30 iulie 2010 
privind asocierea municipiului Alexandria cu SC TERMA SERV SRL Alexandria in vederea 
constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata SC ADMINISTRATIA STRAZILOR SI 
CONSTRUCTII EDILITARE SRL; 
              -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 164 din 30 iulie 2010 
privind asocierea municipiului Alexandria cu SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria in vederea 
constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR 
SRL; 
   -Proiect de hotarare cu privire la  stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare 
a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de salubrizare din 
municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului 
Alexandria” domnului profesor Onoriu Andreescu.  
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse 
pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune introducerea pe ordinea de zi a urmatorului 
proiect de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 163 din 30.07.2010, cu 
privire la asocierea municipiului Alexandria , prin Consiliul local cu SC TRANSLOC PREST S.A in 
vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata PIETE SI TARGURI 
ALEXANDRIA. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi, completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi si la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
contractarii unei finantari rambursablie interne in valoare de 8.000.000 Ron, 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 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 modificarea si 
completarea HCL 89 din 30 aprilie 2009 privind stabilirea zonelor unitare de incalzire pentru 
modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) in municipiul 
Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
           Dl consilier Marzan Niculae arata  ca in cuprinsul expunerii de motive  cu privire la aceasta 
hotarare zona blocurilor  ANL , bl. S 1, este propusa si scara  B, iar din proiectul de hotarare nu a fost 
exclusa. 
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          Dl consilier Toader Dumitru spune ca la blocul S1 s-au realizat lucrari de introducere a gazelor 
naturale si intreaba de ce li s-a aprobat avizul daca nu sunt lasati sa-si monteze centrale de incalzire si 
propune excluderea din zona de incalzire unitara a blocului S1 cu ambele scari. 
          Dl primar Victor Dragusin spune ca o comisie tehnica de la Terma Serv a fost in teren si a 
constatat ca exista o defectiune tehnica si la scara B. Cand s-a dat aviz pentru introducerea de gaze s-a 
dat pentru conectarea aragazelor nu si a centralelor termice. Comunitatea a investit o suma consistenta 
pentru montarea unei centrale proprii pentru blocurile ANL,dar in blocul S1 sunt probleme la ambele 
scari, iar consiliul local trebuie sa decida daca le scoate din zona de incalzire unitara. 
          Dl consilier Filip Constantin spune ca nu este de acord sa se ia de la oameni. Sa se asigure 
capacitatea de a beneficia de gaze naturale. 
          Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca nu li se ia din drepturi, ca acestea sunt solicitarile locatarilor 
si trebuie sa se tina cont de ele. 
          Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca este de acord cu introducerea scarii B , dar propune sa 
se introduca obligativitatea locatarului de a aduce apartamentul in sistem centralizat daca il preda sau 
il instraineaza. 
         Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Toader 
Dumitru care este aprobat cu 15 (cinsprezece) voturi „pentru” si 4 (patru) „ abtineri” (domnii 
consilieri Rinescu Marian, Jieanu Eugen, Negreanu Florea si Tabacitu Stefan). 
         Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui Toader Dumitru 
si propunerea d-lui primar de a fi rebransat la sistemul centralizat de incalzire la predarea sau 
instrainarea apartamentului, il supune la vot si se aproba cu 15 (cinsprezece) voturi „pentru”,  si 4 
(patru ) abtineri (d-nii consilieri  Rinescu Marian, Nastase Stefan, Negreanu Florea si Jieanu Eugen). 
 

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 HCL 161 din 30 iulie 
2010 privind Asocierea municipiului Alexandria cu SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL in 
vederea infiintarii SC ALEXSAL PREST SA; 
 Dl. consilier Marzan Niculae  spune ca trebuie sa se aiba in vedere ca la aceasta data 
ALEXSAL nu este inregistrata la Regsitrul Comertului. Trebuie mai multa atentie la redactarea 
proiectelor de hotarare, pentru a nu se mai aduce asa repede modificari la ele. Mai spune ca CA al 
acestei societati s-a intrunit si a luat anumite decizii, desi nu era legal. Tot dansul intreaba daca s-au 
tinut sedintele respective si daca dl. Tecuceanu mai este director acolo. 
           Dl. primar Victor Dragusin spune ca societatea functioneaza legal, doar ca s-a prevazut 
numirea directorului prin act constitutiv. A fost, in opinia sa, o intentie vadita a unor membri ai CA de 
a se proteja pe posturile respective. 
           Consiliul de Administratie este cel care are dreptul de a numi directorul. In prezent, directorul 
ALEXSAL este dl Dinca Daniel. 
           Dl. consilier Marzan Niculae  spune ca a fost informat ca societatea nu poate fi inregistrata la 
Registrul comertului. 

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 modificarea si 
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completarea HCL nr. 162 din 30 iulie 2010 privind asocierea municipiului Alexandria cu SC TERMA 
SERV SRL Alexandria in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata SC 
ADMINISTRATIA STRAZILOR SI CONSTRUCTII EDILITARE SRL 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 modificarea si 
completarea HCL nr. 164 din 30 iulie 2010 privind asocierea municipiului Alexandria cu SC 
TRANSLOC PREST SRL Alexandria in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere 
limitata SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL 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  stabilirea modalitatii 
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii 
pentru serviciile de salubrizare din municipiul Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii.  
           Dl. conslilier Marzan Niculae spune ca in sedinta pe comisii a dat aviz negativ deoarece a 
crezut ca societatea nu este inregistrata la Registrul comertului, dar dupa spusele domnului primar isi 
schimba avizul si acorda „aviz favorabil”. 
           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 modificarea si 
completarea HCL nr. 163 din 30.07.2010, cu privire la asocierea municipiului Alexandria , prin 
Consiliul local cu SC TRANSLOC PREST S.A in vederea constituirii Societatii Comerciale cu 
raspundere limitata PIETE SI TARGURI 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 

 
           D-l primar Victor Dragusin spune ca presa a atras atentia referitor la un salariat de la 
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care a salvat multe vieti omenesti, facand parte din 
echipajul de descarcerare al judetului Teleorman, d-l Dinu Nicolae, caruia ii inmaneaza diploma de 
merit pentru activitatea profesionala desfasurata. 
           D-l Dinu Nicolae multumeste comunitatii, consiliului local si conducatorilor institutiei pe care 
o reprezinta. 
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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 conferirea titlului de 
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului profesor Onoriu Andreescu, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si propune ca din comisia de 
numarare a voturilor sa faca parte d-nii consilieri Pana Ion, Ganea Filica si Nastase Stefan.  

Dl. presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive a respectivului proiect de hotarare. 
 Se ia o scurta pauza, timp in care se completeaza buletinele de vot, apoi se trece la exercitarea 

votului secret, iar comisia de numarare a voturilor stabileste rezultatul votului.  
In continuare dl. consilier Nastase Stefan prezinta rezultatul votului secret, din 19 voturi 

valabil exprimate pentru conferirea titlului de „cetatean de onoare”, dl Onoriu Andreescu a obtinut 19 
voturi „pentru”. 

Au sustinut alocutiuni si au adus cuvinte de lauda la adresa „Cetateanului de onoare” Onoriu 
Andreescu, d-na Adriana Anghel, fosta eleva a d-lui Onoriu Andreescu si dl Nastase Stefan , consilier 
local. 

Dl Onoriu Andreescu multumeste pentru titlul conferit. 
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 septembrie 2010, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
            Dl. primar Victor Dragusin informeaza consiliul local ca din data de 06.09.2010 va intra in 
concediu de odihna timp de 2 saptamani, iar  atributiile sale vor fi delegate, in aceasta perioada, d-lui 
Viceprimar Calota Florica-Ica      
 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


