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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 30 iulie 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. Jieanu Eugen).  
 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 
30 iunie 2010 si 07 iulie 2010, care au fost studiate la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate si nefiind, le 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. 1543 din 22 iulie 2010 si prin adresa nr. 14678 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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes 
local al municipiului Alexandria; 
             - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes 
local al municipiului Alexandria; 
             - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 
             - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
situat in Piata Unirii – Cupola, pozitia 25; 
             - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
S.C. Solaris Project S.R.L. Bucuresti; 
              - Proiect de hotarare cu privire la actualizarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la 
canalizare-epurare practicate de S.C. APA SERV S.A. pentru municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei H.C.L nr.118/24.06.2006 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 80/31.07.2007 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 120/31.10.2007 
privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;  
  - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 92/30.04.2009 
privind aprobarea zonelor de interes comercial si a tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta 
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destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor din domeniul public si privat al municipiului 
Alexandria;             
              - Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ Mangementul Deseurilor Teleorman”; 
              - Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Victor Dragusin, 
reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ Mangementul Deseurilor Teleorman”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare a Consiliului local al 
municipiului Alexandria cu Camera Nationala a Taximetristilor din Romania, Filiala Teleorman; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la contractul de asociere dintre 
Consiliul local al municipiului Alexandria si Casa de Cultura a Sindicatelor Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Reabilitare strada Vedea”;  
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale 
ALEXSAL S.A. Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale 
ADMINISTRATIA STRAZILOR,CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
S.C. TRANSLOC PREST SA Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale PIETE SI 
TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
S.C. TRANSLOC PREST SA Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale SERVICIUL 
SANITAR-VETERINAR ALEXANDRIA S.R.L. ; 

- 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 H.C.L. nr. 80/31.07.2007 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la primirea de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara  „Alexandria”; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea 
obiectivului „ Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200 – tronson 1” prin contract credit-furnizor; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Regulamentului serviciului public de alimentare 
cu energie termica in municipiul Alexandria aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008. 
           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului credit- furnizor privind obiectivul 
„Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea”. 
            Dl. primar Victor Dragusin comunica ca la toate proiectele de hotarari care privesc asocierea 
Consiliului local al municipiului Alexandria cu persoane fizice sau juridice, se va formula: „ Se 
aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu sediul 
in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod 140030,  reprezentat de Victor Dragusin in calitate 
de Primar”.  
            Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca s-au facut modificari la proiectele de hotarari dupa 
sedintele comisiilor. 
            Dl. primar Victor Dragusin ii comunica acestuia ca toate modificarile au fost discutate la 
comisii. 
            Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca tarifele la apa au fost ajustate doar cu pretul TVA. 
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            Dl primar Victor Dragusin il informeaza ca tarifele nu au fost modificate si ca toate ajustarile 
au fost prezentate la comisii. 
            Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu este de acord cu formularea propusa de dl. Primar la 
hotararile privind asocierile deoarece sunt entitati diferite. 
           Dl. primar Victor Dragusin ii raspunde ca doar Municipiul Alexandria beneficiaza de 
personalitate juridica, nu Consiliul local sau Primarul. 
           Dl. consilier Toader Dumitru propune inversarea ordinii de zi ca sa se discute inaintea 
rectificarii bugetare proiectele privind creditul furnizor din zona 200 si proiectul cu privire la Strandul 
Vedea. 
          Dl. consilier Filip Constantin propune sa se discute intai proiectele de hotarari in care sunt 
implicate persoane, ca sa nu astepte dupa toata sedinta. 
         A sosit in sala dl. consilier Marian Rinescu. 
         Nemaifiind si alte propuneri dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Toader 
Dumitru si este respins cu 5 (cinci) voturi „pentru” si 15 (cinsprezece) abtineri. De asemenea supune 
la vot si amendamentul d-lui Filip Constantin care este respins cu 3 (trei) voturi „pentru” si 17 
(saptesprezece) abtineri. 
 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 15 
(cinsprezece) voturi „pentru”, 1 (unu) vot „impotriva” (dl. consilier Toader Dumitru) si 4 (patru) 
abtineri (d-nii consilieri Rinescu Marian, Filip Constantin, Nastase Stefan si Marzan Niculae).  
 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;   
           Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a solicitat inversarea proiectelor de pe ordinea de zi 
deoarece sunt anumite proiecte de hotarare ce trebuiesc dezbatute in aceasta sedinta inaintea 
rectificarii bugetare deoarece  au implicatii directe asupra bugetului local este vorba de suplimentarea 
in bugetul local la anumite capitole din alte capitole ca de exemplu reabilitare zona 200, este incorect 
sa se retraga acei bani pentru reabilitarea acelei zone pentru alta zona iar acea zona sa fie reabilitata 
pe credit furnizor, este discriminator deoarece acea zona nu este o zona frumoasa , nu sunt locuri de 
parcare si nu trebuiesc sacrificati oamenii din acea zona.  

Dl. primar Victor Dragusin il informeaza pe dl. consilier Toader Dumitru ca a facut cateva 
greseli in ceea ce a spus, daca nu cumva este vorba de rea vointa . Dl. primar ii comunica  d-lui 
consilier Toader Dumitru ca s-au gasit constructori care au  bani pentru strand si spera ca se vor gasi 
constructori care sa reabiliteze cartierul in intregime si nu pe bucati. A fost nevoie sa se apeleze la 
acesta solutie pentru reabilitarea acelei zone pe baza unui contract credit furnizor deoarece aceasta 
este solutia in momentul de fata deoarece nu sunt bani. 

Dl. consilier Toader Dumitru ii comunica d-lui Primar ca nu este vorba de rea credinta pentru 
ca a votat deoarece in acea zona locuieste si dansul si ii comunica d-lui primar ca nu se compara 
infrastructura unui strand cu infrastructura unui cartier deoarece in acea zona este problema mare cu 
locurile de parcare.  

Dl. consilier Nastase Stefan mentioneaza ca la sedinta pe comisii a cerut lamuriri cu privire la 
reducerea cheltuielilor pentru zona 200. Acolo nefiind inceput nimic se poate incepe cu mai putini 
bani si sa se termine ceea ce a fost inceput . Investitia la strand a inceput cu un buget de aproximativ 
60 miliarde si cu strada cu tot se apropie de 120 miliarde. 

Dl. primar il informeaza pe dl. consilier Nastase Stefan ca investitia la strand este de 66 
miliarde cu TVA inclusiv, plus contractul de credit furnizor pentru reabilitarea strazii Vedea.  

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se obtin 16 voturi „pentru” , 1 (unu) vot „impotriva” (dl. Consilier Toader 
Dumitru) si 3 (trei) „abtineri” (domnii Consilieri Marzan Niculae, Nastase Stefan si Filip Constantin). 

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 declararea ca bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, 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 

 
  In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat 
de interes local al municipiului Alexandria; 
            Dl. consilier Toader Dumitru vrea sa aduca un amendament prin care, din aceste comisii de 
licitatie, sa faca parte si consilieri locali pentru o mai mare transparenta. 
            Domnul primar ii comunica ca si in momentul de fata poate participa la licitatii deoarece sunt 
publice, dar din comisie e bine sa faca parte numai specialisti. 
 Dl. consilier Marzan Niculae  spune ca a initiat astfel de proiecte de hotarari, cu consilieri 
locali membri in comisii si ca acest amendament il propune si dansul si a adus si 3 propuneri de 
consilieri care sa faca parte din comisii si anume : dl. Pana Ion, dl. Bojan Cristian, Nastase Stefan.  
           Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Toader 
Dumitru care este respins cu 14 (paisprezece) voturi „impotriva” si 6 ( sase ) voturi „pentru” (domnii 
consilieri Filip Constantin, Rinescu Marian, Toader Dumitru, Nastase Stefan, Marzan Niculae, 
Negreanu Florea). 
           De asemenea dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Marzan Niculae care 
este respins cu 17 ( sapteprezece) voturi „impotriva” si 3 (trei) voturi „pentru” (domnii consilieri 
Marzan Niculae, Nastase Stefan si Toader Dumitru). 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru”,  si 3 (trei ) abtineri (d-nii 
consilieri  Rinescu Marian, Nastase Stefan, Negreanu Florea). 
 

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 constituirea comisiei 
municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.  

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca are acelasi amendament pe care l-a avut si la hotararea 
precedenta adica din comisie sa faca parte si consilieri locali si face propunerea ca din comisie sa faca 
parte  urmatorii consilieri locali: dl.Voicila Florea, dl.Voicu Ioan si dl. Calota Florica Ica 

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este regretabil ca nu poate face parte niciun reprezentant 
al Consiliului local, care este proprietar .  

Dl. primar Victor Dragusin ii spune acestuia ca proprietar este Municipiul Alexandria nu 
Consiliul local. 
            Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Marzan Niculae care este respins 
cu 17 (saptisprezece) voturi „impotriva” si 3 ( trei ) voturi „pentru” (domnii consilieri Toader 
Dumitru, Nastase Stefan, Marzan Niculae). 



5 
 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (paisprezece) voturi „pentru” si 6 ( sase) abtineri (domnii 
consilieri Filip Constantin, Negreanu Florea, Rinescu Marian, Nastase Stefan, Marzan Niculae si 
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  constituirea comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca are acelasi amendament pe care l-a avut si la 
precedentele doua hotarari ca din comisie sa faca parte si consilieri locali si face urmatoarea 
propunere : dl. Pisica Gherorghe, dl. Tulpan Dumitru si dl. Tabacitu Stefan. 
           Dl. consilier Pisica Gheorghe refuza sa faca parte din comisia de licitatii deoarece considera ca 
politicul poate influenta negativ desfasurarea licitatiilor. 
           Dl. consilier Nastase Stefan intreaba ca daca ei sunt simpli consilieri locali, atunci care sunt 
reprezentantii proprietarului? 
           Dl. primar Victor Dragusin ii transmite acestuia ca ei sunt reprezentantii comunitatii si sunt 
autoritate deliberativa, nu proprietari. 
           Dl. consilier Toader Dumitru il roaga pe domnul secretar al municipiului sa prezinte ce spune 
Legea 215/ 2001 republicata cu privire la inchirieri, concesionari, vanzari.  
 Domnul secretar Iulian Purcaru ii prezinta acestuia art. 45 alin (1) si (3) precum si art. 123 si 
124 din legea 215/2001, republicata. 
           Dl. consilier Toader Dumitru spune ca, Consiliul local raspunde de aceste probleme si era 
normal sa aiba reprezentanti. 
           Dl. primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Toader Dumitru de ce nu participa ca 
voluntar? 
           Dl. consilier Tabacitu Stefan  transmite  ca atributul Consiliului local este de a hotari 
inchirierile, concesionarile si vanzarile, nu de a organiza licitatii. Daca ar face parte consilierii locali 
din aceste comisii, ar insemna ca politicul se implica in administratie.  
          Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Marzan Niculae care este respins cu 
18 (optsprezece ) voturi „impotriva” si 2 ( doua ) voturi „pentru” (domnii consilieri Toader Dumitru, 
Marzan Niculae). Supune apoi la vot si amendamentul d-lui Toader Dumitru care este, deasemenea, 
respins cu 18 (optsprezece ) voturi „impotriva” si 2 ( doua ) voturi „pentru” (domnii consilieri Toader 
Dumitru, Marzan Niculae). 
         Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cinsprezece) voturi „pentru” si 5 ( cinci ) abtineri (domnii 
consilieri Negreanu Florea, Rinescu Marian, Nastase Stefan, Marzan Niculae si Toader Dumitru). 
  

x 
x  x 

 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin 
licitatie publica a unui spatiu comercial situat in Piata Unirii – Cupola, pozitia 25, 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 
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 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 S.C. Solaris Project S.R.L. Bucuresti, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 
            Dl. consilier Marzan Niculae spune ca in sedinta trecuta a consiliului local s-a prezentat 
scrisoarea de intentie si a cerut documentele SC Solaris Project SRL ca sa vada experienta in 
domeniu, potenta financiara, pentru ca s-a mai facut o asociere asemanatoare cu SC Luxba SRL si nu 
s-a demarat proiectul nici in 2 ani. A verificat societatea LUXBA atunci si nu prezenta garantie pentru 
asociere. 
            Tot dansul spune ca la sedinta pe comisii a aflat ca aceasta firma este nou infiintata pentru 
acest proiect si din aceasta cauza va vota negativ. 
            Dl. primar Victor Dragusin spune ca la sedinta pe comisii administratorul firmei a fost la 
dispozitia consilierilor, dar dl. Marzan Niculae a plecat din sala inainte de finalizarea discutiilor. 
Aceasta firma este o firma de proiect si este ceea ce trebuie pentru aceasta situatie deoarece nu se 
amesteca in contabilitate afacerile firmei mama, cu afacerea de la Alexandria. Exista o asociere intre 
firma Solaris si firma Vesta. Avantajele acestei asocieri intre municipiu si Solaris sunt 180 locuri de 
parcare subterana si reabilitarea parcului de deasupra . Firma doreste concesionarea serviciului de 
blocare si ridicare autoturisme pentru disciplinarea conducatorilor auto. Amenajarea de locuri de 
parcare subterana a fost prinsa in programul  electoral al primarului Victor Dragusin. 
          Dl. primar Victor Dragusin propune modificarea titlului hotararii, a art. 1 si a cuprinsului 
contractului dupa cum urmeaza : „Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod 140030,  
reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar.” 
         Dl. consilier Marian Rinescu spune ca atunci cand s-a prezentat scrisoarea de intentie a SC 
Solaris a cerut sa se prezinte actionariatul . S-a prezentat dl. Belean , in calitate de administrator dar 
nu a dorit sa spuna actionarii. Tot dansul informeaza ca s-a interesat la Registrul Comertului si 
actionari sunt dl. Belean Gheorghe si d-na. Belean Lidia iar firma are un capital social de 1000 lei. Dl 
Belean putea avea decenta necesara sa spuna actionariatul firmei in fata consiliului local.  
        Dl. consilier Marian Rinescu spune ca nu are incredere in aceasta firma si ca urmare nu va vota 
proiectul de hotarare. 
        Dl. primar Victor Dragusin spune ca dl. Belean s-a simtit umilit de felul in care i s-a adresat dl. 
consilier Marian Rinescu si de aceea a refuzat sa spuna cine este actionar la firma. 
        Dl. viceprimar  Voicu Ioan mentioneaza ca in spatele firmei Solaris este firma Vesta care este o 
firma mare si care are prioecte de parcare subterana in toate capitalele europene, dar firma Vesta nu 
se poate asocia direct cu municipiul Alexandria. 
        Dl. consilier Marian Rinescu spune ca la sedinta pe comisii l-a intrebat pe dl Belean  cu ce vine 
firma Solaris, concret, in aceasta asociere, deoarece Consiliul Local vine cu terenul, iar acesta i-a 
raspuns ca vine cu potenta financiara dar a venit cu o scrisoare de bonitate bancara pe care o poate 
obtine orice client al bancii.  
         Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca daca firma Solaris face parte dintr-un grup de firme poate 
obtine scrisoarea de bonitate bancara. 
         Dl. consilier Marian Rinescu spune ca, Consiliul local vine cu ceva concret, iar Solaris nu vine 
cu nimic. A dorit sa obtina o scrisoare de garantie bancara si a spus ca o va aduce, dar nu a adus-o. 
         Dl. consilier Pana Ion spune ca din aceasta cauza nu vin investitorii in Alexandria, din lipsa de 
incredere fata de celalalt. 
         Dl. consilier Marzan Niculae spune ca sunt aceiasi pasi ca si in asocierea cu Luxba. 
         Dl. primar Victor Dragusin spune ca in afacerea cu Luxba ei dadeau Consiliului local parcarea, 
nu exploatarea, iar Consiliul local vindea apartamentele. Asocierea cu Solaris este diferita.  
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        Dl. consilier Marian Rinescu spune ca obiectul principal de activitate este producerea de energie 
electrica. 
        Dl. consilier Filip Constantin spune ca il intereseaza sa ne asociem cu cineva si sa respecte 
termenele, iar daca nu le respecta, municipiul oricum nu pierde nimic. 
        Dl. consilier Marian Rinescu intreaba unde este scrisoarea de garantie bancara? 
        Dl. viceprimar  Voicu Ioan spune ca nimeni nu arunca 16.000 lei de pomana, pe studiul 
geologic, daca nu vrea sa faca nimic. 
        Dl. consilier Nastase Stefan spune ca aceasta firma nu are capacitatea economica, manageriala, 
financiara si nici experienta necesare ca sa execute investitia. Au in spate firma Vesta, dar nu exista 
un contract de asociere intre Solaris si Vesta. 
        Invelisul de sol va fi de doar 70 cm si acolo nu se vor putea dezvlota arbori, ci numai arbusti. 
        Dl. consilier Filip Constantin spune ca este adevarat ca firma Solaris nu are capacitatea sa 
construiasca parcarea, dar are capacitatea sa incheie contract cu firma Vesta. 
         Dl. consilier Nastase Stefan intreaba cum investeste cineva 2 milioane de euro daca va avea 
profit peste 100 ani. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (saisprezece) voturi „pentru”, 1 (unu) vot „impotriva” (dl. 
consilier Marzan Niculae) si  3 (trei) abtineri (domnii consilieri Toader Dumitru, Nastase Stefan, 
Rinescu Marian). 
 

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 actualizarea 
preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare practicate de S.C. APA SERV S.A. pentru 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Draghici George a dat aviz negativ pentru ca in situatii de criza nu se pot face 
doua cresteri, una pentru TVA de 5 % si alta de inca 10 % cheltuieli de productie si propune ca a 
doua crestere sa fie retrasa, sa ramana doar cei 5 % aferenti TVA. 
            Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este de acord cu propunerea d-lui Draghici George cu 
cresterea doar cu TVA pentru ca o ajustare a preturilor fara o informare prealabila cu privire la 
situatia economica la SC APA SERV SRL este injusta. 
            Dl. consilier Marzan Niculae solicita in continuare de la conducerea societatii datele pe care 
le-a solicitat in sedintele trecute. Tot dansul spune ca, la art 1 din hotarare, tarifele se majoreaza cu 
luna iulie iar la art. 3 „ cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL 125/16.06.2009. 
Hotararea de acum nu poate fi aplicata retroactiv, iar cea veche inceteaza cu data de astazi. 
            Dl. director Bazaran Adrian spune ca, conform startegiei de tarifare, Apa Serv, trebuie sa 
creasca progresiv tarifele in fiecare an, in luna iulie, pana in anul 2013. Cota de cofinantare la 
proiectul major este de 238 miliarde lei, pe care societatea le va lua din imprumut, 640 miliarde lei 
vor fi rambursati in 20 de ani. Aceasta este una din conditiile impuse de proiect, alaturi de masuri 
cum sunt restructurari, disponibilizari de personal. Cresterea tarifelor se face conform strategiei 
aprobate de Consiliul local. Toate consiliile locale au aprobat aceste majorari inca de luna trecuta. 
Pentru aceste majorari exista avizul ANRSC. Situatia economico- financiara se afla deja la Consiliul 
local si o poate studia orice persoana interesata. 
           Dl. primar Victor Dragusin spune ca este o perioada grea pentru populatie, dar conform 
memorandumului de finantare s-au aprobat cresteri succesive. Daca acum nu se majoreaza cu 10 % la 
anul va trebui sa se majoreze cu 20 % si va fi un adevarat soc pentru populatie. Balanta contabila este 
in primarie si se va pune la dispozitia oricui. Singura societate din subordinea Consiliului local care 
are pierderi este Terma Serv, restul au realizat profit.  
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           Dl. consilier Marzan Niculae spune ca, Consiliul local a garantat imprumuturile acestei 
societati.  
           Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-a garantat doar 20 % din imprumutul lor. 
           Dl. consilier Nastase Stefan mentioneaza ca dl director este un profesionist . Pe 21.05.2010 s-a 
aprobat garantia pentru imprumutul care urmeaza sa il ia in valoare de 17 miliarde lei , 132 miliarde 
dobanzi si comisioane. Pe principiul dominoului ne vom cocosa din cauza platilor dobanzilor pe care 
va trebui sa le plateasca Consiliul local. 
          Dl. Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Draghici George care este respins 
cu 14 (paisprezece) voturi „impotriva” si 5 (cinci) voturi „pentru” (domnii consilieri Toader Dumitru, 
Marzan Niculae, Draghici George, Filip Constantin, 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 14 ( paisprezece) voturi „pentru” , 3 ( trei ) voturi „impotriva” 
(d-nii consilieri Natase Stefan, Toader Dumitru, Draghici George) si 2 (doua) abtineri (d-nii consilieri 
Marzan Dumitru, Rinescu Marian). 

       
x 

x  x 
 

 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea anexei H.C.L nr.118/24.06.2006 
privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al 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  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 H.C.L. nr. 120/31.10.2007 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local al 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  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 H.C.L. nr. 
92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial si a tarifelor pentru inchirierea spatiilor 
cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor din domeniul public si privat al municipiului 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
           Dl consilier Nastase Stefan intreaba daca s-a avut in vedere solicitarea SC Diflor pentru 
reactualizarea tarifelor.  
           Dl. primar Victor Dragusin spune ca aceasta hotarare se referea doar la piata Peco. 

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 
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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 acordarea unui 
mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Mangementul Deseurilor Teleorman”, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
            Dl. consilier Marzan Niculae spune ca la sedinta pe comisii a participat dl. Bataus de la 
Consiliul Judetean Teleorman si a adus unele lamuriri si propune sa se formuleze care sunt 
obiectivele pentru care se mandeateaza Primarul. La art. 2 sa se formuleze expres „ in situatia in care 
aceasta activitate nu este incredintata serviciului nostru, hotararea sa devina nula”. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca sunt 2 variante daca nu se aproba proiectul de hotarare, 
serviciul nostru trebuie sa gaseasca o alta groapa de gunoi unde sa depozitam gunoiul respectiv, la 
Glina fiind cea mai apropiata, iar pentru aceasta trebuie ca serviciul nostru sa cumpere utilaje pentru  
transport. Proiectul care a venit de la ADI era fara articolul 2 pentru ca europenii nu accepta decat 
asocieri. Este vital pentru noi sa introducem articolul 2. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca la art. 2 trebuie introdusa posibilitatea ca un agent de 
control sa fie numit de Alexandria. Este posibil ca ALEX SAL sa nu poata obtine contractul si de 
aceea este necesar sa avem un agent de control. 
            Dl. primar Victor Dragusin spune ca vor fi 5 agenti de control. Nu este normal ca Consiliul 
local sa impuna agent de control in hotarare, dar garanteaza ca cel care va fi pe Alexandria va fi din 
Alexandria. Propune ca din cuprinsul acestei hotarari se va scoate cuvantul „actualelor”. 
           Dl. Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Marzan Niculae care este respins 
cu 16 (saisprezece) voturi „impotriva” si 3 (trei) voturi „pentru” (domnii consilieri Toader Dumitru, 
Marzan Niculae, Nastase Stefan). 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata, cu modificarea propusa de dl. primar Victor Dragusin si se aproba cu 18 
(optsprezece) voturi „pentru” , 1 (una) abtinere (dl consilier Marzan Niculae). 
       
      

x 
x  x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Victor 
Dragusin, reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Mangementul Deseurilor Teleorman”. 

Dl. consilier Marzan Niculae doreste ca, in cadrul derularii contractului, dl primar Victor 
Dragusin sa informeze consiliul cu privire la toate evenimentele. 

Dl. consilier Filip Constantin doreste ca informarile facute de dl primar Victor Dragusin sa fie 
prezentate in scris. 

Prezinta apoi proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 
(optisprezece) voturi „pentru” si 1 (una) 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 aprobarea 
Protocolului de colaborare a Consiliului local al municipiului Alexandria cu Camera Nationala a 
Taximetristilor din Romania, Filiala Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. primar Victor Dragusin propune inlocuirea sintagmei „ asocierea Consiliului local al 
municipiului Alexandria” cu „Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 
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municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod 140030,  
reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar.”  

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
modificarea domnului primar , il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” 
si 1 abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 

 
 

x 
x  x 

 
 

 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la contractul de asociere 
dintre Consiliul local al municipiului Alexandria si Casa de Cultura a Sindicatelor Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune sa se constituie o comisie formata din domnii consilieri 
Tabacitu Stefan si dl. Pana Ion sa poarte negocieri la nivel national pentru a prelua acest imobil. 
            Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca dansii au mai discutat cu reprezentantii Asociatiei 
Nationale a Caselor de Cultura a sindicatelor din Romania si acestia din urma sunt dispusi sa predea 
Casa de Cultura a Sindicatelor din Alexandria.  

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus de dl. primar Victor Dragusin 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 indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii „Reabilitare strada Vedea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca motivarea acestui proiect de hotarare nu este intemeiata 
si ca drept urmare nu este de acord cu acest proiect. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca acest tronson de strada e langa strand. Acolo vor fi sute 
de masini si lucrarea se va realiza cu serviciul Consiliului local de reabilitare strazi. 

 Dl. consilier Filip Constantin spune ca trebuie avuta mare grija de acea strada deoarece 
momentan nu se poate intra in strand din ea. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 1(unu) vot „impotriva” (dl 
consilier 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 la asocierea Consiliului local al municipiului 
Alexandria cu S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria in vederea constituirii 
Societatii Comerciale ALEXSAL S.A. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca in acest proiect de hotarare se face asocierea si in 
acelasi timp se face si reorganizarea Serviciului public. 
            Dl. primar Victor Dragusin spune ca datorita OUG 63/2010 privind numarul de personal s-a 
luat aceasta hotarare pentru a ne incadra in cifra data de prefectura, servicul nu poate sa lucreze cu un 
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numar redus de personal pentru ca asta ar insemna sa se stranga gunoiul din 2 in 2 zile si s-a preferat 
infiintarea unei societati comerciale. Propune modificarea sintagmei asocierea Consiliului local al 
municipiului Alexandria” cu „Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod 140030,  
reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar” si mai propune ca din AGA sa faca parte dl. 
Banu Daniel si d-na Mierloiu Liliana, din CA sa faca parte d-nii Dinca Daniel, Tecuceanu Constantin 
si Delcea Eugen, iar imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile privind 
inmatricularea Societatii comerciale sa fie dl. Banu Daniel 

Dl. Tecuceanu Constantin spune ca Legea 51, art. 31 autoritatile publice locale pot delega 
gestionarea directa societatilor comerciale care au avut in exploatare asemenea bunuri si servicii. 

Dl consilier Marian Rinescu spune ca s-a mai discutat si intr-o sedinta anterioara despre 
serviciile publice de utilitati, ca avem legi in domeniu, dar nu dorim sa le respectam. 

(Au parasit sala d-nii consilieri Rinescu Marian si Negreanu Florea).  
Dl. consilier Toader Dumitru spune ca la sedinta pe comisii a discutat cu dl. Primar si a aflat 

ca taxa de la gunoi va fi purtatoare de TVA si nu este posibil ca dupa reducerea salariilor cu 25% sa 
majoram si aceste taxe. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si cere sa se faca propuneri 
pentru constituirea comisiei de numarare a voturilor iar dl Mihailiteanu George propune ca din 
comisie sa faca parte d-nii consilieri Ganea Filica, Toader Dumitru si Nastase Stefan.  

Dl. presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor care va lucra pe 
parcursul acestei sedinte si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 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 17 voturi 
valabil exprimate pentru AGA- dl. Banu Daniel a obtinut 15 voturi „pentru” si 2 voturi  „impotriva”, 
d-na Mierloiu Liliana a obtinut 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”.  

Din 17 voturi valabil exprimate pentru CA – dl.  Tecuceanu Constantin a obtinut 16 voturi 
„pentru” si 1 vot „impotriva”, dl. Dinca Daniel a obtinut 14 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” si 
dl Delcea Eugen a obtinut 15 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”. 

Pentru imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile privind inmatricularea 
Societatii comerciale dl Banu Daniel din 17 voturi valabil exprimate , a obtinut 15 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”. 
            Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata, cu propunerile de modificare ale d-lui primar 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 asocierea Consiliului 
local al municipiului Alexandria cu S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria in vederea constituirii 
Societatii Comerciale ADMINISTRATIA STRAZILOR,CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. 
Alexandria , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii . 
             ( Dl consilier Mihailiteanu George a parasit sala de sedinte) 
             Dl primar Victor Dragusin propune modificarea sintagmei asocierea Consiliului local al 
municipiului Alexandria” cu „Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod 140030,  
reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar” si mai propune ca in AGA sa faca parte dl Neatu 
Ninel si dl. Dumitresc Florinel, in CA sa faca parte d-nii Constantinescu Traian, Lunganu Liviu si 
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Popescu Dan, iar imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile privind inmatricularea 
Societatii comerciale dl. Dumitrescu Florinel. 

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  pentru AGA din 16 
voturi valabil exprimate - dl. Neatu Ninel a obtinut 15 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”, dl. 
Dumitrescu Florinel a obtinut 15 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”.  

Din 16 voturi valabil exprimate pentru CA – dl.  Constantinescu Traian a obtinut 14 voturi 
„pentru” si 2  voturi „impotriva”, dl. Lunganu Liviu a obtinut 15 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” 
si dl Popescu Dan a obtinut 15 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. 

Pentru imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile privind inmatricularea 
Societatii comerciale dl Dumitrescu Florinel, din 16 voturi valabil exprimate a obtinut 15 voturi 
„pentru” si 1 vot „impotriva”. 
            Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata cu propunerilede modificare ale d-lui primar 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 asocierea Consiliului 
local al municipiului Alexandria cu S.C. TRANSLOC PREST SA Alexandria in vederea constituirii 
Societatii Comerciale PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. , dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii . 
             Dl primar Victor Dragusin propune modificarea sintagmei asocierea Consiliului local al 
municipiului Alexandria” cu „Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod 140030,  
reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar” si mai propune ca in AGA sa faca parte d-na 
dumitrescu Cornelia si d-na. Matei Dumitra, in CA sa faca parte d-na Radu Mihaela, dl. Cretu 
Alexandru si dl. Petcu Alexandru, iar imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile 
privind inmatricularea Societatii comerciale d-na. Dumitrescu Cornelia. 

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 16 voturi 
valabil exprimate pentru AGA- d-na Dumitrescu Cornelia  a obtinut 13 voturi „pentru” si 3 
„impotriva”, d-na Matei Dumitra  a obtinut 16 voturi „pentru” si nici un  vot „impotriva”.  

Din 16 voturi valabil exprimate pentru CA – d-na Radu Mihaela a obtinut 14 voturi „pentru” 
si 2  voturi „impotriva”, dl. Cretu Alexandru a obtinut 14 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” si dl 
Petcu Alexandru a obtinut 14 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”. 

Pentru imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile privind inmatricularea 
Societatii comerciale d-na Dumitrescu Cornelia, din 16 voturi valabil exprimate a obtinut 13 voturi „ 
pentru” si 3 voturi „ impotriva”. 
            Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata cu propunerilede modificare ale d-lui primar 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  asocierea 
Consiliului local al municipiului Alexandria cu S.C. TRANSLOC PREST SA Alexandria in vederea 
constituirii Societatii Comerciale SERVICIUL SANITAR-VETERINAR ALEXANDRIA S.R.L. ; 
, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii . 
             Dl primar Victor Dragusin propune modificarea sintagmei asocierea Consiliului local al 
municipiului Alexandria” cu „Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod 140030,  
reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar” si mai propune ca in AGA sa faca parte d-na 
Linca Florina si d-na. Matei Dumitra, in CA sa faca parte d-na Radu Mihaela, dl. Gaina Rodica si 
dl.Comanescu Virgil, iar imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile privind 
inmatricularea Societatii comerciale d-na. Linca Florina. 

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: pentru AGA, din 
16 voturi valabil exprimate, d-na Linca Florina a obtinut 14 voturi „pentru” si 2 „impotriva”, d-na 
Matei Dumitra  a obtinut 16 voturi „pentru” .  

 Din 15 voturi valabil exprimate si unul nul pentru CA – d-na Radu Mihaela a obtinut 15 
voturi „pentru” si nici unul „impotriva”, dl. Gaina Rodica a obtinut 15 voturi „pentru” si nici unul 
„impotriva” si dl Comanescu Virgil a obtinut 15 voturi „pentru” si nici unul „impotriva”. 

Pentru imputernicitul Consiliului local pentru a efectua demersurile privind inmatricularea 
Societatii comerciale d-na Linca Florina, din 16 voturi valabil exprimate, a obtinut 15 voturi „pentru” 
si 1 (unu) „impotriva”. 
            Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata cu propunerile de modificare ale d-lui primar 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 primirea de noi membri in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara  „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 
organizarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului „ Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 
200 – tronson 1” prin contract credit-furnizor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca suma de 38,6 miliarde a fost prevazuta in buget iar 
acum se incredinteaza realizarea obiectivului prin contract credit furnizor direct unei firme . Daca 
cineva va castiga licitatia , banii vor trebui rambursati acelei societati in 2-3 ani, cu dobanzile 
aferente, in timp ce noi avem banii nostri si puteam sa nu platim aceste dobanzi. Drept urmare nu va 
vota acest proiect.  

Dl. consilier Nastase Stefan spune ca un investitor privat nu isi poate permite sa investeasca 
60 miliarde lei fara sa puna 50% adaos comercial deci  vor creste foarte mult costul lucararilor. 
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Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-a ajuns aici datorita incompetentei guvernului care 
propune legi gresite. Propune ca la art. 2 sa se prevada minim 2 ani. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata cu propunerea de modificare a d-lui primar si se aproba cu 13 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 modificarea Regulamentului serviciului public de 
alimentare cu energie termica in municipiul Alexandria aprobat prin Hotararea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008, 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 2 abtineri (d-nii consilieri 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 aprobarea 
contractului credit- furnizor privind obiectivul „Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea” , dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Marzan Niculae spune ca toate lucrarile pot fi executate de serviciul nostru. 
Dl. primar Victor Dragusin spune ca licitatia a fost deja tinuta. 
Dl. consilier Nastase Stefan spune ca  la intocmirea indicatorilor tehnico economici s-a avut in 

vedere executarea cu credit furnizor deoarece costurile sunt mult mai mari. 
Dl. primar Victor Dragusin spune ca indicatorii au fost stabiliti de Modul Proiect. 
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Marzan 
Niculae, Toader Dumitru , Filip Constantin si Nastase Stefan) . 

 
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 august 2010, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Adresa nr. 2666 din 30. 06. 2010 a Primariei comuniei Nanov prin care solicita concesionarea 
suprafetei de 1575 mp care este destinata conductei de alimentare cu gaze naturale. 
             Dl. primar Victor Dragusin spune ca terenul a fost trecut in domeniul privat si urmeaza a se 
initia un proiect de hotarare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este normal sa ne aparam interesele, dar conducta nu 
poate trece prin alta parte si nu se poate sa se amane la nesfarsit. 
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            Dl. consilier Filip Constantin spune ca masina abandonata din fata blocului dansului nu a fost 
ridicata. 
            Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca d-na Daniela Barbalata persoana care se ocupa a fost in 
concediu si este o procedura greoaie de urmat. 
           -Procesul verbal nr 2145 din 06.07.2010 intre Dl Tecuceanu Constantin in calitate de director 
al CTDTDM Alexandria si dl Filip Constantin in calitate de imputernicit al Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru a media conflictul dintre Sindicatul liber al institutiei si conducerea 
acesteia. 
             Dl. consilier Toader Dumitru spune ca acest proces verbal s-a incheiat in baza solicitarii 
facute de sindicatul institutiei dar d-na Mihai Nela s-a adresat Consiliului Judetean Teleorman iar 
acesta din urma a declinat competenta catre Primaria municipiului Alexandria si catre Consiliul Local 
al municipiului Alexandria, dar aceasta solicitare a Consiliului Judetean Teleorman nu a fost la mape. 
Primaria municipiului Alexandria a dat raspuns in acest sens pe care l-a comunicat Consiliului 
Judetean Teleorman. 
            -Raportul servciului public de interes local AASPS privind activitatea desfasurata de asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2010. 
             Consiliul local ia act de aceasta informare. 
         -Cererea d-nei Soreata Sofica cu nr. 13818/ 07.07.2010 prin care sesizeaza ca hotararea 
Consiliul local privind paza culturilor agricole este nelgala. 
            Dl. presedinte de sedinta ii comunica sa se adreseze instantei de judecata. 
         -Cererea inregistrata la nr. 14240/ 14.07.2010 a d-nei Roman Oniga Simona care solicita un 
teren de 500 mp in baza legii 341/2004. 
            Dl. primar Victor Dragusin spune ca municipiul Alexandria nu detine astfel de terenuri si ca 
drept urmare nu va initia un astfel de proiect de hotarare. 
         -Cererea inregistrata la nr. 14537/ 21.07.2010 dl Bratu Paul  care solicita un imobil in baza 
Legii nr. 341/2004. 
           Dl. primar Victor Dragusin spune ca municipiul Alexandria nu detine locuinte destinate 
beneficiarilor legii invocate de petent. 
 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  
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    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. _______din ________ 2010 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 30 iulie 2010 

 
 
 
 Subsemnatii,  Berchet Doina si Ceciu Alexandru-Razvan,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 03.08.2010 la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30 

iulie 2010,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                             INSPECTOR, 
 
                   Samuel Bacarna                                     Ceciu Alexandru-Razvan 
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