JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30 iunie 2011 , orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 19
(nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local d-nii consilieri
Nastase Stefan, Tanase Florentiu, fiind absenti nemotivati.
Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea
nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si declara sedinta legal constituita.
Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na.Rodica Baicu, au fost invitati si
se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, reprezentanti
mass-media.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 10 iunie 2011,
care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea, da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel
care, prin dispozitia nr. 1182 din 22 iunie si prin adresa nr. 11951 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 2011;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria si a Regulamentului de organizare si functionare a
acesteia;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre Episcopia
Alexandriei si Teleormanului, a unui imobil (constructie si teren), apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Carpati nr. 11;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre Clubul
Sportiv Scolar Alexandria, a unui imobil (constructie si teren), apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local , a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria;
-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. Dunarii nr. 179 A;
-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. 1 Mai nr. 68 A;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasarea unor dozatoare de
cafea;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasarea unor rulote de
inghetata;
-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. Mihaita Filipescu (zona
bloc K3);
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr.3 la HCL nr.
114/31.05.2011 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de
organizare si functionare la Politia locala;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitarveterinare practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni
-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 pe ordinea de zi a urmatoarului proiect de
hotarare:

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre
Clubul Sportiv Scolar Alexandria, a unui imobil (constructie si teren), apartinand domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele si introducerea
pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:
- Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unei parcari cu plata pe strada Confederatiei,
intre strada Constantin Brancoveanu si Bazar;
- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii
autoturismelor;
-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. Constantin
Brancoveanu, zona Piata Unirii;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare pe termen limitat , catre Serviciul
Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, a „Complexului de Odihna
si Recreere- Strand Vedea”, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr.12/28.01.2011 privind vanzarea
prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situate in Soseaua Turnu Magurele nr. 4- fosta UM 01462, pentru
construirea de locuinte individuale;
- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare pentru modernizarea sistemului
de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investitii, “Extindere retele electrice strada Viitorului in municipiul Alexandria “
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investitii, “ Semnal de intrare in municipiul Alexandria “
- Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor
mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria si aflate
in administrarea S.C. APA SERV S.A.
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 rectificarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si

urbanism a municipiului Alexandria si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, dupa
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care se trece la intrebari, propuneri, discutii pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen

limitat , catre Episcopia Alexandriei si Teleormanului, a unui imobil (constructie si teren), apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Carpati nr. 11, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand
domeniului privat de interes local , a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

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 in str. Dunarii nr. 179
A , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune
la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui

teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai nr.
68 A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la
vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasarea unor dozatoare de
cafea, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a
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unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru
amplasarea unor rulote de inghetata, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Marzan Niculae spune este vorba despre terenul din Parcul Alexandria care este ocupat de
o astfel de toneta. Tot dansul spune ca la sedinta pe comisii a vorbit cu persoana care a semnat raportul de
specialitate I s-a apus ca exista un act normativ care permite ocuparea unui teren din domeniul public pe
perioade scurte de timp si crede ca a ocupat acel teren ilegal deoarece nu are niciun fel de aviz iar sanatatea
cetatenilor este pusa in pericol si doreste ca pe viitor sa nu se mai creeze astfel de sitautii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca exista un act normativ care da voie primarului se emita avize
pentru ocuparea provizorie a unei suprafete din domeniul public pe o perioada scurta de timp, pentru puncte
volante , nu este vorba de o constructie provizorie. Acum s-a initiat proiect de hotarare pentru intrarea in
legalitate si este normal se se ofere cetatenilor posibilitatea de a servi inghetata pe timpul verii. Mai spune ca
are informatii ca in anumite rulote se comercializeaza bere si va demara controale pentru a interzice
comercializarea de bauturi alcoolice in aceste rulote.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca perioada pentru care se inchiriaza terenul este de 3 ani si
intreaba daca chiriasul va plati chiria doar pe perioada sezonului sau pe toata durata contractului.
Dl primar Victor Dragusin spune ca va plati conform hotararii de consiliu local.

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Mihaita Filipescu (zona
bloc K3), 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 Anexei

nr. 3 la HCL nr. 114/31.05.2011 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a
Regulamentului de organizare si functionare la Politia locala, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt , dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si
se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitarveterinare practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. Alexandria, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x

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 infiintarea unei parcari cu plata pe
strada Confederatiei, intre strada Constantin Brancoveanu si Bazar, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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x
x

x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor,
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 inchirierea prin licitatie publica a

unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.
Constantin Brancoveanu, zona Piata Unirii, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca datorita perioadei de inchiriere de 25 de ani, seamana mai mult
cu o concesiune si propune concesionarea acestui teren.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este diferenta mare intre inchiriere si concesionare, la
concesionare este reglementat strict domeniul de activitate si valoarea investitiei pe care cel care castiga
licitatia trebuie sa le respecte . Tot dansul spune ca odata concesionat terenul poate fi cumparat si nu doreste sa
vanda zona „0” a orasului.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca doreste ca propunerea dansului sa fie supusa la vot.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se poate supune la vot o asemenea propunere deoarece pentru
concesionare este nevoie de un raport de evaluare pentru calculul redeventei, pentru concesionare fiind nevoie
de un alt proiect de hotarare, cu alta documentatie.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba 17 voturi „pentru” , o „abtinere” (dl consilier Marzan Niculae) iar dl. consilier
Mihailiteanu George nu a votat.
x
x

x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in administrare pe termen limitat , catre Serviciul

Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, a „Complexului de Odihna si
Recreere- Strand Vedea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca vrea sa anunte consiliul local al municipiului Alexandria
ca lucrarile s-au incheiat. Tot dansul spune ca a fost o scapare si acest proiect de hotarare trebuia
aprobat mai devreme. Mai este nevoie de 2-3 zile pana cand ADP va obtine avizele necesare
functionarii, iar publicul va putea intra de marti sau miercuri in strand.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba 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 H.C.L.

nr.12/28.01.2011 privind vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria, situate in Soseaua Turnu Magurele nr. 4- fosta UM
01462, pentru construirea de locuinte individuale, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi .
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x
x

x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare pentru modernizarea sistemului de
alimentare centralizata cu energie termica (SACET) in 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 aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investitii, “Extindere retele electrice strada Viitorului in municipiul
Alexandria “aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii, “Extindere
retele electrice strada Viitorului in 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 aprobarea documentatiei si a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii, “ Semnal de intrare in municipiul
Alexandria “, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Toader Dumitru spune ca in anexa 2 este prevazuta suma totala in cuantum de
183.000 euro si crede ca este o greseala deoarece este foarte mare.
Dl primar Victor Dragusin spune ca preturile nu sunt stabilite de primarie, ci de
proiectanti, este vorba de 4 semnale, iar pretul pentru un semnal de intrare este de 1,5 miliarde
lei vechi. Probabil pretul de executie va fi mai mic decat s-a prezentat acum. Tot dansul spune
ca este vorba de o lucrare de arta, mare si grandioasa iar pretul nu este exagerat de mare.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba 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 scoaterea din
functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria si aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii .
Dl consilier Marzan Niculae spune ca il asigura pe dl primar ca dansul si-a expus punctul de vedere la
proiectele de hotarare atat cat a stiut , cu argumentele pe care le-a avut si s-a lasat antrenat in diferite jocuri.
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Tot dansul intreaba ce s-a intamplat cu celelalte obiecte casate pe care le-a valorificat operatorul. Mai
spune ca s-a strecurat in mape, pe furis , la diverse, bilantul APA SERV, nefiind prezentat de nimeni. Dl.
primar Victor Dragusin spune ca materialul a fost solicitat de consiliul local de multe ori, motiv pentru care a
fost prezentat, spre informarea consiliului, in sedinta trecuta. Intreaba apoi aparatul de specialitate, cum a ajuns
acesta la mapele consilierilor.
D-na Berechet Doina, seful Serviciului Cancelarie , spune ca bilantul respectiv a ajuns la mape in urma
rezolutiei d-lui primar „prezentare in Consiliul local”.
Dl consilier Marzan Niculae doreste ca in sedinta urmatoare sa fie invitata conducerea APA SERV
pentru a oferi lamuriri cu privire la bilantul respectiv.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu invitatia d-lui consilier si solicita secretariatului
tehnic sa invite conducerea APA SERV la sedinta urmatoare a consiliului local.
Tot dansul spune ca s-au mai aprobat casari la APA SERV in consiliul local al municipului
Alexandria, bunurile respective sunt ale municipiului Alexandria, societatile comerciale subordonate
consiliului local administreaza aceste bunuri. Prin vanzarea acestora banii vin la Consiliul local sau vor ramane
in continuare la APA SERV doar daca consiliul local aproba asa ceva, este singura solutie legala. Aparatul de
specialitate nu are suficienti oameni si nici mijloacele necesare sa desfasoare astfel de activitati de aceea raman
in sarcina APA SERV.
SC APA SERV SA va desfasura procedura de casare iar banii vor ajunge la Consiliul local.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca nu i s-au dat documentele cerute deoarece i s-a spus ca au
caracter de uz intern.
Dl primar Victor Dragusin spune ca documentele i le-a dat d-lui Marzan Niculae la solicitarea expresa
a acestuia si intreaba despre ce documente este vorba.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca este vorba despre documentele in care apar licitatiile si cine le-a
castigat. Tot dansul spune ca refuzul nu a fost din partea d-lui primar, ci ci al directorului societatii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca va verifica daca documentele respective sunt clasificate si le va
pune la dispozitie, daca nu sunt clasificate. Au fost licitatii la care au participat si firme din exterior deoarece
banii sunt din fonduri europene. La statia de epurare a castigat o firma din Spania.
Dl consilier Rinescu Marian spune ca la toate societatile comerciale la care consiliul local este actionar
, cand se aproba bilantul contabil in AGA, ar trebui ca reprezentantii consiliului local sa informeze consiliul si
sa ia avizul consiliului local. Tot dansul spune ca nu era cazul sa avem bilantul doar pentru informare ci trebuia
sa se ia avizul consiliului local.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu era nevoie de aprobarea consiliului local, deoarece consiliul are
desemnat un imputernicit in AGA la APA SERV SA.
Dl consilier Ranescu Marian spune ca chiar daca are mandat de reprezentare ar trebui sa obtina votul
celor pe care ii reprezinta. In Legea nr.31/1991 sunt prezentate atributiile AGA.
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca ar fi asa nu ar mai fi nevoie de imputerniciti ai consiliului
local deoarece totul s-ar hotari in consiliul local. In afara de SC TR ADMINISTRARE IMOBILE unde
consiliul local este asociat unic si la care se aproba bilantul contabil in consiliul local , la toate celelalte
societati bilantul se aproba de imputerniciti ai consiliului local care au mandat in acest sens de la desemnarea
lor in AGA la aceste societati.
Dl viceprimar Calota Florica Ica spune ca la sedintele de Consiliu local ar trebui sa participe toti
directorii de societati comerciale subordonate si toti directorii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Dl primar Victor Dragusin spune ca de acum in colo la fiecare sedinta vor fi prezenti toti directorii de
societati comerciale subordonate si din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Dl consilier Jieanu Eugen intreaba daca se pot demola constructiile din anexa la acest proiect de
hotarere.
Dl primar Victor Dragusin spune ca discutam despre o lista de utilitati care sunt la statia de epurare, tot
ceea ce inseamna constructie acolo se demoleaza si se construieste din nou. Bunurile respective sunt ale
municipiului si nu se calculeaza amortizare la mijloacele fixe din patrimoniul unitatilor administrativteritoriale. Aceasta societate comerciala administreaza bunurile municipiului Alexandria.
Nemaifiind si alte discutii , dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 „abtineri” ( d-nii consilieri Toader Dumitru, Marzan
Niculae).
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In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei
luni , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl viceprimar Voicu Ioan doreste sa se faca o analiza a importantei comisiilor de specialitate si sa se
acorde avizul in functie de importanta fecareia.
Dl consilier marzan Niculae spune ca este inadmisibil asa ceva deoarece toate comsiile sunt la fel de
importante.
Dl presedinte de sedinte cere sa se faca propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta.
Dl viceprimar Voicu Ioan propune pe dl consilier Voicila Florea.
Dl consilier Marzan Niculae propune pe dl consilier Oana Ovidiu.
Dl consilier Toader Dumitru propune pe dl consilier Tabacitu Stefan.
Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui viceprimar Voicu
Ioan si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Marzan Niculae si Toader
Dumitru) si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Ranescu Marian, Negreanu Florea, Jieanu Eugen). Dl consilier Voicila
Florea nu a votat.
Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu propunerea d-lui viceprimar Voicu Ioan si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Dl primar Victor Dragusin informeaza consiliul local al municipiului Alexandria ca in periaoda
15.07.2011-31.07.2011 va fi in concediu de odihna iar inlocuitor va fi dl viceprimar Calota Florica- Ica.
In continuare, inlocuitorul d-lui. secretar Iulian Purcaru, d-na Rodica Baicu prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 4170 din 27.06.2011 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si
asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie
2011, conform HCL nr. 202/30.09.2010.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 4172 din 27.06.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana
in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna iulie 2011, conform HCL nr. 202
din 30.09.2010.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 4171 din 27.06.2011 cu veteranii si vaduvele de razboi conform adresei nr.
3250/05.05.2011 din partea ANVR subfiliala Alexandria.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 12087 din 24.06.2011 al Primarului municipiului Alexandria privind preluarea
contractului de inchiriere nr. 24235/08.11.2010 pentru terenul amplasat in str. Dunarii, nr. 139 de catre SC
BOBI STAR SRL., de la SC SIMPLU SRL.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca s-au mai intanlit astfel de situatii si sunt contracte care au
prevazuta clauza prin care se poate prelua contractul de inchiriere si sunt contracte care nu au prevazuta o
astfel de clauza.Tot dansul spune ca doreste ca pentru mai multa siguranta sa se initieze proiecte de hotarare
pentru preluarea acestor contracte.
Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt magistrati care sunt de parere ca transferul contractului de
inchiriere trebuie sa se faca de catre primar deoarece , primarul reprezinta municipiul, alti magistrati sunt de
parere ca aceste preluari de contracte trebuie aprobate in consiliul local. Din aceasta cauza s-au intocmit puncte
de vedere prin care se cuprinde atat institutia primarului cat si consiliul local prin votul acestuia. Tot dansul
spune ca noile hotarari de consiliul local si contractele care privesc inchirierile este prevazuta o astfel de clauza
de preluare de contracte.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria si se
aproba cu unanimitate de voturi.
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-Punctul de vedere nr. 12086 din 24.06.2011 al Primarului municipiului Alexandria privind preluarea
contractului de inchiriere nr. 19164/29.11.2005 pentru terenul amplasat in str.Bucuresti intersectie cu str. Cuza
Voda, bloc D1, de catre SC MEDGALAXYVET SRL., de la SC RADOI SRL.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru
participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Florea Voicila

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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