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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 30 septembrie 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. Murga Ion- Catalin).  
 Dl. presedinte de sedinta Ovidiu Oana arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 30 
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 19 voturi „pentru” si 1 „abtinere”( dl Tulpan Dumitru). 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 1948 din 23 septembrie 2010 si prin adresa nr. 18365 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 vanzarea unitatilor locative situate in Bl. S 1, S 2, S 3, S 4, din 
municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale modulare 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in Piata Peco; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in hala de carne – Piata Peco; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren , apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Viitorului; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii de autoturisme; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 6502 / 10.04. 2008 de la S.C. 
Total Frig International S.R.L. la S.C. Intim SA; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 21377 / 20.08.2009 de la S.C. 
Total Frig International S.R.L. la S.C. Intim SA; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 13793/ 27.05.2009 de la S.C. 
Iulian 2002 S.R.L. la S.C. Macelaru SRL;                                                                                                                            
             -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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes  local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 266. 
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 92 B. 
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 79. 
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Fratii Golesti, nr. 46 ;  
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Fratii Golesti, nr. 46 A;  
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             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 162. 
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 162 B. 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 A; 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 B; 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 D; 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 E; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 
“Reabilitare termica al cladirilor de locuit Bl. 302, 303, 307, Sc. A+B, str. Cuza Voda, Nr. 93-105 si Bl. 328-
329, str. Libertatii , Nr. 202 din Alexandria; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 
“Reabilitare trotuare pe strazile Mihail Kogalniceanu, Agricultori, Libertatii , Gheorghe Doja si Victor 
Antonescu” din municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bilantului energetic pentru sistemul de producere, transport 
si distributie a agentului termic in municipiul Alexandria, Teleorman si a unei centrale termice de Cvartal; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Serviciului 
Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal 
ale SC. Tr Administrare Imobile SRL. 
            -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul 
public de persoane; 
           -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri situate in str. Turnu 
Magurele, nr. 4, fosta U.M 01462 ; 
           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de spatii comerciale in piata „Unirii – Cupola”;        
           -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea si completarea anexei la HCL nr. 2 din 28 ianuarie 2010, 
privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri , oboare si alte locuri publice din municipiul 
Alexandria; 
           -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei catre 
Tibunalul Teleorman a unui teren situat in str. Turnu Magurele nr. 4, zona U.M 01462;   
           -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 180 din 30 august 2010 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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului 
Alexandria 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 de pe ordinea de zi a urmatoarelor 
proiecte de hotarari: 
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 162. 
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 162 B. 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 A; 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 B; 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 D; 
            -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179 E; 
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             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 6502 / 10.04. 2008 de la S.C. 
Total Frig International S.R.L. la S.C. Intim SA; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 21377 / 20.08.2009 de la S.C. 
Total Frig International S.R.L. la S.C. Intim SA; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 13793/ 27.05.2009 de la S.C. 
Iulian 2002 S.R.L. la S.C. Macelaru SRL; 
           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de spatii comerciale in piata „Unirii – Cupola”;        
           -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea si completarea anexei la HCL nr. 2 din 28 ianuarie 2010, 
privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri , oboare si alte locuri publice din municipiul 
Alexandria; 
          -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 180 din 30 august 2010 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 vanzarea unitatilor locative situate in Bl. S 1, S 2, S 3, S 4, din 
municipiul Alexandria; 
          -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren , apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Viitorului; 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
           -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 162, lot 2/1. 
           -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 162, lot 2/3 . 
           -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179, lot 3/2; 
           -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179, lot 3/3; 
           -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179, lot 3/5; 
           -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179, lot 3/6; 
           -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea si completarea anexei la HCL nr. 24 din 26 februarie  
2009, privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri , oboare si alte locuri publice din 
municipiul Alexandria; 
           Dl consilier Marzan Niculae spune ca are o nelamurire cu privire la hotararile care au fost retrase si 
dupa care au fost introduse. 
          D-na Dumitrescu Cornelia spune ca este vorba de aceleasi pozitii. 
           Dl consilier Marzan Niculae spune ca sedintele sunt mult prea incarcate si materialele nu pot fi studiate 
si doreste ca la sedinte sa fie mai putine proiecte de hotarari pe ordinea de zi. 
          Dl primar Victor Dragusin spune ca este pertinenta remarca d-lui consilier, dar s-a ajuns in aceasta 
situatie datorita faptului ca in sedinta trecuta nu s-au introdus mai multe proiecte deoarece a fost sedinta 
festiva. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi completata cu propunerile d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010, 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 
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  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin 
licitatie publica a unor spatii comerciale modulare apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria situate in Piata Peco, 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 inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
comerciale apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in hala de 
carne – Piata Peco, 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 unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in 
vederea parcarii de autoturisme, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Jieanu Eugen spune ca avand in vedere experienta recenta unde au fost scoase 40 
de locuri de parcare la licitatie si au fost adjudicate doar 4, propune simplificarea birocratiei si 
eliminarea adeverintei din care sa reiasa ca cei care s-au inscris la licitatie nu au datorii la bugetul 
local, iar licitatia ar trebui tinuta la 10 zile dupa depunerea dosarelor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca propunerea aparent este corecta, dar trebuie respectata 
legislatia in domeniu si aceste locuri de parcare trebuiesc acordate persoanelor corecte care sunt cu 
datoriile la zi catre bugetul local al municipiului. 

Dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca oamenii au ajuns la intelegere intre ei cu privire la 
locurile de parcare si nu doresc sa mai vina sa liciteze, ca dupa aceea sa plateasca suma modica de 50 
lei pe an , ei avand unde sa parcheze. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca in viitorul apropiat este posibil sa apara probleme in 
zonele centrale cu soferii care sunt in tranzit prin orasul nostru in sensul ca nu vor  avea unde parca. 
Ar trebui sa gasim si pentru acestia o alternativa pentru parcarea autoturismelor intr-o anumita zona 
delimitata special. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta solutie inseamna parcari subterane si supratenane.  
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat 
de interes local a unor 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. 
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x 

x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes  local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 266, 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 (dl consilier Mihaiteanu George nu a fost in sala). 
        

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 92 
B, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” si 1 
„abtinere (dl consilier Toader Dumitru) . (Dl consilier Mihaiteanu George nu a fost in sala). 
 

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 concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in strada Dunarii, nr. 79, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu 18 voturi „pentru” si 1 „abtinere (dl consilier Toader Dumitru) . (Dl consilier Mihaiteanu George 
nu a fost in sala). 
        
 

       
x 

x  x 
 

 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Fratii Golesti, 
nr. 46, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Ganea Filica anunta ca nu participa la vot deoarece are interes patrmonial. 
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu  19 voturi „pentru”, iar dl consilier Ganea Filica nu a votat. 
        

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 concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in str. Fratii Golesti, nr. 46 A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Ganea Filica anunta ca nu participa la vot deoarece are interes patrimonial. 
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu  18 voturi „pentru”, 1 „abtinere” ( dl consilier Toader 
Dumitru) iar dl consilier Ganea Filica 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii “Reabilitare termica al cladirilor de locuit Bl. 302, 303, 307, Sc. A+B, str. Cuza Voda, 
Nr. 93-105 si Bl. 328-329, str. Libertatii , Nr. 202 din 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 indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare trotuare pe strazile Mihail Kogalniceanu, Agricultori, 
Libertatii , Gheorghe Doja si Victor Antonescu” din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
  
      

x 
x  x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea bilantului energetic pentru sistemul de 
producere, transport si distributie a agentului termic in municipiul Alexandria, Teleorman si a unei centrale 
termice de cvartal, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca intreaga productie este facturata. 
Dl director Traian Constantinescu ii raspunde acestuia ca nu toata productia este facturata. 
Dl consilier Nastase Stefan spune ca din studiul bilantului energetic reiese ca din totalul de 

100 Gcal care intra in sistem ajung la consumatori 63,64% Gcal. Avem ca exemplu PT 10 cu pierderi 
de 60,88% . Este o realitate de fapt care reflecta lipsa cronica de investitii in partea de transport si 
distributie a agentului termic, nu este vina personalului societatii. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu  13 voturi „pentru”, 7 „abtineri” ( dl consilier Toader Dumitru, 
dl consilier Nastase Stefan, dl. consilier Marzan Niculae, dl consilier Negreanu Florea, dl consilier 
Jieanu Eugen, dl consilier Ranescu Marian si dl consilier 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 aprobarea 
regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului 
Public 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 aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal ale SC. Tr Administrare Imobile 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 acordarea de 
facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public de persoane, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca ieri s-a intanlit cu Comitetul consultativ al 
persoanelor varstnice si dupa consultarea cu acestia propune ca art. 2 sa se modifice si sa se prevada 
suma de 600 lei , ca plafon, in loc de 730 lei (valoarea punctului de pensie). 
            Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui primar si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 
            Dl presedinte de sedinta preznta proiectul de hotarare , il supune la vot cu amendamentul 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 la vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri situate 
in str. Turnu Magurele, nr. 4, fosta U.M 01462 , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca are expertizele si raportul de evaluare in care tarifele sunt 
diferentiate intre 20 si 21 euro/ mp si propune ca pretul de vanzare sa fie de 21 euro/mp. Prin urmare 
propune modifcarea art.1 si  art. 2. 

Dl consilier Marzan Niculae propune ca pentru suprafetele sub 400 mp pretul de pornire al 
licitatiei sa fie de 21 euro/mp, iar pentru suprafetele de peste 400 mp pretul de pornire sa fie de 25 
euro/mp. 

Dl viceprimar Calota Florica Ica spune ca cumparatorul va suporta toate cheltuielile necesare 
intocmirii actelor de cumparare si arata ca preturile sunt mari si propune un pret comun pentru toate. 

Dl consilier Marzan Niculae mentioneaza ca daca suprafetele sunt diferite nu se poate stabili 
acelasi pret. 

Dl Viceprimar Voicu Ioan spune ca evaluatorul a stabilit valoarea de 21 euro/mp si propune 
respectarea valorii stabilite de evaluator. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de dl. 
primar Victor Dragusin si se aproba cu  18 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Toader 
Dumitru). 

Supune apoi la vot amendamentul d-lui consilier Marzan Niculae si se aproba cu 15 voturi 
„pentru” si 5 „abtineri” ( d-ni consilieri Draghici George, Tabacitu Stefan, Nastase Stefan, Rinescu 
Marian ,Voicu Ioan) 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui 
primar Victor Dragusin si al d-lui consilier Marzan Niculae, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 4 abtineri (d-nii consilieri Tabacitu Stefan, Voicu Ioan, Draghici 
George, Jieanu Eugen). 

 
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 la HCL nr. 24 din 26 februarie  2009, privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in 
piete, targuri , oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata existentei 
constructiei catre Tibunalul Teleorman a unui teren situat in str. Turnu Magurele nr. 4, zona U.M 01462 dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca a initiat proiect de hotarare si doreste sa stie daca 
hotararea anterioara este sau nu este  nula. 

Dl Primar Victor Dragusin spune ca au avut termen  de aplicare 2 ani si hotararea a devenit 
nula.  

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 concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada HCC, 162, lot 2/1, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 162, lot 2/3, 
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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 concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada HCC, 179, lot 3/3, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179, lot 3/4, 
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 concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada HCC, 179, lot 3/5, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, 179, lot 3/6, 
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 concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada HCC, 179, lot 3/2, 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. 
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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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
            Dl Presedinte de sedinta solicita propuneri pentru aceasta functie si domnul consilier Tabacitu 
Stefan il propune pe domnul Oana Ovidiu, Ne mai fiind si alte propuneri se supune la vot proiectul de 
hotarare cu propunerea d-lui consilier Tabacitu Stefan si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

            La urmatorul punct de pe ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta prezinta rectificarea nr. 
18491 din 24 septembrie 2010 la HCL 146 din 30 iulie 2010. 
  Dl consilier Marzan Niculae spune ca ar trebui ca aceasta rectificare sa se faca tot printr-o 
hotarare de consiliu local. 
            Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de rectificare si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
 

 
              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
            -Adresa nr. 5804 din 27.09.2010 a AASPS prin care solicita aprobarea tabelului cu persoanele 
care beneficiaza de gratuitatea transportului in comun dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria nr. 18593 din 27.09.2010 cu privire 
la preluarea contractelor de inchiriere nr. 6502 din 10.04.2008 si nr. 21377 din 20.08.2009 de catre 
SC INTIM SA de la SC TOTAL FRIG INTERNATIONAL SRL. 
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca a inteles ca exista un contract de asociere intre cele 2 
societati si in aceste conditii, este de acord. 
            Dl consilier Nastase Stefan mentioneaza ca intro astfel de situatie terenurile respective 
trebuiesc scoase la licitatie din nou. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie tratat cu intelegere mediul de afaceri. 
 Dl consilier Jieanu Eugen mentioneaza ca nu a vazut contractele dar daca exista clauza care sa 
permita asa ceva, atunci se poate schimba titularul contractului. 
 Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al 
domnului primar si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria nr. 18520 din 27.09.2010 cu privire 
la preluarea contractului de inchiriere a spatiului comercial , pozitia 11, nr. 13793 din 27.05.2008 de 
catre SC TACHE MACELARU SRL de la SC IULIAN 2002 SRL. 

Dl. consilier Toader Dumitru spune ca nu trebuie evitata licitatia publica. 
Dl consilier Filip Constantin spune ca este o discriminare la vedere pentru ca este aceeasi 

situatie cu cea de mai sus.  
           Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al 
domnului primar si se aproba cu 18 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva (dl consilier Toader Dumitru) si 
1 „abtinere” ( dl consilier Nastase Stefan). 
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-Punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria nr. 18553 din 27.09.2010 cu privire 
la preluarea spatiului comercial , pozitia 15 , apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii Cupola, de catre SC ROFAL SRL. 
             Dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al domnului primar si se aproba 18 
voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Toader Dumitru si Nastase Stefan). 

-Punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria nr. 18368 din 27.09.2010 cu privire 
la debransarea de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a blocului F din str. Ion  
Creanga, municipiul Alexandria. 

Nefiind discutii dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al domnului primar si 
se aproba cu 19 voturi „pentru”si 1 „abtinere” (dl consilier Tabacitu Stefan) 
 -Adresa nr. 20 din 21.09.2010 a Clubului Sportiv Kanazawa Alexandria care solicita 
prelungirea contractului de asociere dintre Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Kanazava 
Alexandria. 
             Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea Clubului Sportiv Kanazava Alexandria si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Adresa nr. 19 din 09.08.2010 a Clubului Sportiv Kanazawa Alexandria care solicita suma de 
8000 lei pentru a participa la Campionatul Mondial de Karate SKDUN, Cupa Internationala Global 
Martial Arts si Campionatul European de Karate Wado Kay. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca vor primi bani in cadrul prevederilor bugetare.  
 -Adresa nr. 5 din 20.09.2010 a Asociatiei Copiilor si Adultilor Teleorman solicita un spatiu 
pentru desfasurarea activitatilor specifice ale asociatiei. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca in sedinta viitoare va veni cu un proiect de hotarare 
pentru a le acorda un spatiu la gradinita nr. 5. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 - Adresa nr. 27 din 06.09.2010 a AS CLUB SPORTIV BASCHET TELEORMAN 
ALEXANDRIA care solicita suma de 9500 LEI pentru a participa la diverse competitii sportive. 
 Dl consilier Voicila Florea spune ca trebuie sa se aiba in vedere ca junioarele sunt campioane 
nationale. 
 Tot dansul comunica ca banerele Consiliului local al municipiului Alexandria si ale Primariei 
municipiului Alexandria din Sala Sporturilor din Alexandria sunt date jos. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca Consiliul local al municipiului Alexandria da bani 
pentru echipa de juioare. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu mai sunt bani in bugetul local. 
 Dl consilier Nastase Stefan spune ca trebuiesc facute invastigatii sa vada cine a dat banerele 
jos. 
 Dl consilier Filip Constantin spune ca lamuriri cu privire la banere poate da administratia Salii 
Sporturilor din municipiul Alexandria. 
 Dl consilier Jieanu Eugen spune ca nu au legatura banerele din sala cu insemnele consiliului 
local purtate pe tricouri. 
 -Cererea inregistrata la numarul 17897 din 17.09.2010 a d-lui Stefanescu Florea care solicita 
anularea hotararii consiliului local al municipiului Alexandria nr. 224 din data de 15.09.2010. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca s-a deplasat la autogara din str. Cuza Voda impreuna cu 
comisia stabilita in consiliul local si s-a ajuns la concluzia ca trebuie data jos magazia din spate si sa 
faca gard impejmuitor din beton. 

Magazia a fost data jos dar dl Stefanescu Florea doreste ca autogara sa-si inceteze activitatea. 
Administratorul de acolo si-a aratat disponibilitatea de a izola fonic casa. 
Dl consilier Filip Constantin spune ca din cauza unui proprietar fixist nu putem frustra sute de 

cetateni care s-au obisnuit cu autogara in acel loc. 
Dl consilier Nastase Stefan spune ca si domnul respectiv este cetatean al municipiului. 
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Dl consilier Marzan Niculae spune sa i se comunice d-lui Stefanescu Florea punctul de vedere 
al comisiei de verificare al consiliului local. 

D-na consilier Panagoret Ioana spune ca pe 1 octombrie 2010 are loc deschiderea noului an 
universitar la Universitatea „Valahia” unde consiliul local este asociat, aceasta facultate va beneficia 
de un camin studentesc de 120 de locuri si o aula universitara de 350 locuri. Filiala de la Alexandria 
are 1300 de studenti din care 70% dintre ei au avut media de terminare a liceului de peste 9,00. 

-Referatul AASPS nr. 5699/16.09.2010, privind sustinerea financiara pentru continuarea 
studiilor la Universitatea Bioterra-Filiala Alexandria – Facultatea de Control si Expertiza Produselor 
Alimentare a d-lui Lincan Catalin-Mihai din municipiul Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul AASPS si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Ancheta sociala in baza Legii 416/2001 a AASPS Alexandria pentru acordarea ajutorului de 
urgenta pentru Voicu Andrei Alexandru. 
 Dl primar Victor Dragusin propune suma de 1500 euro. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 -Ancheta sociala a AASPS Alexandria cu privire la cererea nr. 5160/17.08.2010 a domnisoarei 
Musca Maria Madalina cu domiciliul in mun Alexandria care solicita acoperirea cheltuielilor pentru 
efectuarea studiilor la Universitatea Toulouse din Franta, studii obtinute prin programul ERASMUS. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot ancheta sociala cu concluzii negative si este respinsa cu 
unanimitate de voturi. 
 -Cererea nr. 540 din 18 august 2010 a Cabinetului de jurnalism „Teodor Seran” prin care 
solicita acoperirea cheltuielior de cazare si masa pe perioada desfasurari unui reportaj despre 
municipiul Alexandria. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea cabinetului de jurnalism „Teodor Seran” si 
se respinge cu unanimitate de voturi. 
 -Informarea nr. 18599 din 17.09.2010 a Serviciului Administrare Valoifcare Patrimoniu cu 
privire la contractul de asociere nr. 15917/17.07.2009 cu SC LUXBA DEVELOPMENT SRL. 
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca prezicerile dansului s-au adeverit, adica nu s-a construit 
nimic din tot ceea ce s-a spus. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu s-a construit datorita crizei economice si ca cei de la 
LUXBA sunt dispusi sa rezilieze contractul de asociere. 
 Dl consilier Marzan Niculae mentioneaza ca trebuie acordat un termen scurt de 30 de zile , 
timp in care sa ridice autorizatia de constructie, in caz contrar sa se rezilieze contractul de asociere. 

Dl primar Victor Dragusin este de acord cu propunerea d-lui consilier Marzan Niculae. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Marzan Niculae de reziliere a 

contractului in termen de 30 de zile daca nu se obtine autorizatia de constructie si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 5183 din 24.09.2010 cu elevii de la Grupul Scolar Tehnic Alexandria , 
care solicita legitimatie de calatorie gratuita pe ruta IAA-Grup Scolar Tehnic Alexandria cu 
autobuzele TRANSLOC-PREST Alexandria, in anul scolar 2010-2011. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot tabelul si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria cu privire la modalitatea de 
recuperare a investitiei structurii de fundatie a blocului D+E din strada Ion Creanga, din municipiul 
Alexandria. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca fundatia blocului Modern este proprietatea municipiului 
Alexandria, ca ANL refuza sa acorde procent din pretul de vanzare al locuintelor ANL consiliului 
local si propune ca si consiliul local sa primeasca procent din vanzarea acestor locuinte. 
 Dl consilier Marzan Niculae intreaba care este situatia la aceasta data a podului de peste raul 
Vedea.  
 Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost facute 3 solicitari catre Compania Nationala de 
Drumuri Nationale si Autostrazi si s-au primit raspunsuri negative. 
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 S-au inceput demersuri pentru un alt proiect integrat din fonduri europene pentru drumuri si 
trotuare. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca trebuie gasita o solutie si pentru pod. 
Dl primar Victor Dragusin propune introducerea unei taxe speciale de pod. 
Dl consilier Marzan Niculae propune ca fiecare partid politic sa delege cate un consilier local 

care sa se angajeze in rezolvarea acestei probleme. 
-Adresa SC TR.ADMINISTRARE IMOBILE SRL cu privire la retragerea din Asociatia Club 

Sportiv Baschet Teleorman Alexandria. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot adresa SC TR.ADMINISTRARE IMOBILE SRL si se 

aproba cu 16 voturi „pentru” si 4 „abtineri”. 
 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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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 19093 din 05.10.2010 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

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

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

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 30 septembrie 2010 la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

30 septembrie 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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