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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 31 mai 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 
Draghici George, Mihailiteanu George, 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 
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 26 aprilie 
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. 1005  din 24 mai si prin adresa nr.  10190 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, 
pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 
Alexandria pe anul 2010; 

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2011; 

- Proiect de hotarare cu privire la inregistrarea municipiului Alexandria in Sistemul National 
Electronic de Plata on-line a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare la Politia Locala Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui  mandat special, reprezentantului  Consiliului  
Local  al municipiului Alexandria,  in   Adunarea  Generala  a  Asociatiei  de  Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Teleormanul”,  pentru a aproba modificarea tarifelor pentru serviciile de alimentare 
cu apa si canalizare, in sensul ajustarii acestora; 

- Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unui punct de lucru in municipiul Alexandria, str. 
Cuza Voda, P.T. nr.1 pentru  S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

- Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Actului Constitutiv al S.C. APA SERV S.A. 
Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in 
municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate privind instalatii 
interioare de incalzire “ Distributie pe verticala si orizontala a agentului termic la blocurile nr. 328 si 
329 din municipiul Alexandria”; 

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in 
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in 
administrarea S.C. TREMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii; 

- Proiect de hotarare cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al 
municipiului Alexandria; 
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- Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unui imobil 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str. Gheorghe Doja 
nr. 34A (lot 4); 

- 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str. 1 Decembrie, nr. 67 B; 

- 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.Libertatii, nr. 352; 

- 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.115B; 

-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. Bucuresti, nr. 90A; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, zona bloc G 103; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, nr. 135B ; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului pubilc sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 93 din 26.05.2010 privind declararea 
ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor amplasamente pentru depozitare deseuri 
rezultate din constructii; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor amplasamente pentru depozitare deseuri 
provenite de la animale; 

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A.; 

- Proiect de hotarare cu privire la transformarea Punctelor Termice nr. 3 si 5 in Centrale 
Termice; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de functionare a Clubului 
Pensionarilor; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la S.C. TREMA SERV S.R.L. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria in AGA la S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria; 

-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 urmatoarelor proiecte de 
hotarare: 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate privind instalatii 
interioare de incalzire „ Distributie pe verticala si orizontala a agentului termic la blocurile nr. 328 si 
329 din municipiul Alexandria”si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
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- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei statului de functii si a numarului de 
personal al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Alexandria;  

   - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC TRANSLOC PREST SA 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. 1Mai , nr. 107 C, c.v 26; 
            - 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. Libertatii, nr. 171; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea modalitatii de realizare a colectarii selective a 
deseurilor de ambalaje de la populatie inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje.  
 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. 
 Inainte de a se intra in ordinea de zi, dl primar Victor Dragusin prezinta proiectul de amenajare 
peisagistica la complexul de Agrement si Recreere Strand Vedea. 

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 aprobarea contului 
anual de executie bugetara al municipiului Alexandria pe anul 2010, 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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu au fost prezenti toti consilierii la sedinta de joi, organizata de 
dansul cand s-a discutat o parte din proiectele de pe ordinea de zi .  
 In cadrul acestei rectificari bugetare propune alocarea sumei de 100.000 lei catre ADP Alexandria 
pentru achizitionarea si plantarea de arbori si arbusti ornamentali si retragerea din cadrul pozitiei 
„Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea” a articolelor legate de spatii verzi.  
  Deoarece in prezent se afla in derulare contractul cu  SC SIMCA  SA, pentru obiectivul respectiv, 
se va dispune Directiei Tehnic Investitii sa emita nota de renuntare catre SC SIMCA SA , cu privire la 
articolele legate de amenajarea spatiilor verzi.  Incredintarea acestor lucrari si a altora similiare se va face 
Serviciului Public de inters local ADP Alexandria.   

Pentru amenajarea peisagistica a Complexului de Agrement si Recreere Strand Vedea, la capitolul 
„Cheltuieli materiale, cultura, recreere si religie, titlul „Bunuri si servicii”  se aloca la ADP Alexandria suma 
de 100.000 lei  pentru achizitionarea si plantarea de arbori si arbusti ornamentali, pe baza proiectului 
peisagistic prezentat in cadrul acestei sedinte de Consiliu local. 

Tot dl. primar roaga pe dl. presedinte de sedinta sa supuna la vot , separat, propunerea sa, desi aceasta 
este prevazuta in proiectul de hotarare supus aprobarii. 
 Dl consilier Marzan Niculae intreaba care este denumirea corecta a acestui obiectiv, Strand Vedea sau 
Complex Sportiv Vedea si daca acest proiect este facut de aceeasi societate care a proiectat si amenajarea 
peisagistica de la Padurea Vedea. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca denumirea corecta este Complex de Agrement si Recreere Strand 
Vedea, deoarece este vorba numai de piscina ci si de locurile de pe langa aceasta. Tot dansul spune ca firma 
care a proiectat acesta amenajare a facut-o fara niciun ban si este o firma din Bucuresti. 
 Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea  d-lui primar si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 
 Dl  presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, in 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  inregistrarea municipiului Alexandria 
in Sistemul National Electronic de Plata on-line a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar, 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 aprobarea organigramei, statului de 
functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca se vor face toate demersurile legale pentru a se putea face angajari 
pe posturile ramase vacante in special la Politia Locala deoarece numarul salariatilor pe unitatea administrativ 
teritoriala este cu mult sub cel stabilit de Institutia Prefectului Judetului Teleorman. 

Nemaifiind si alte discutii 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  la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare la Politia Locala Alexandria dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Jieanu Eugen intraba daca compatrimentul de evidenta populatiei din cadrul 
Politiei Locala are aceeasi competenta ca si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor. 

Dl director Hainagiu Eugen spune ca acest compartiment preia atributiile Politiei Romane pe 
linie de evidenta populatiei si nu se suprapune cu atributiile Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca aceste cheltuieli pentru serviciile descentralizate de 
la Politia Romana vor fi suportate de bugetul de stat. 

Dl director Hainagiu Eugen spune ca vor fi suportate din bugetul local al municipiului. 
 Nemaifiind si alte discutii, 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 acordarea unui  mandat special, 
reprezentantului  Consiliului  Local  al municipiului Alexandria,  in   Adunarea  Generala  a  
Asociatiei  de  Dezvoltare Intercomunitara ,,Teleormanul”,  pentru a aproba modificarea tarifelor 
pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, in sensul ajustarii acestora, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

  Dl consilier Marzan Niculae spune ca a avizat negativ acest proiect de hotarare datorita motivatiei 
acestuia in sensul ca a fost trecut in raportul de specialitate prevederile unui contract incheiat cu ministerul 
mediului in care se prevede ca se conditioneaza cresterea tarifelor in timp real pentru a putea obtine fondurile 
nerambursabile. Tot dansul spune ca este o crestere prea mare de aproximativ 50 %si va fi imposibil de 
suportat de catre cetateni. 
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  Dl primar Victor Dragusin spune ca investitia se face din bani europeni nerambursabili. Apa Serv a 
luat un imprumut care sa asigure cofinantarea in valoare de 4,5 % din totalul investitiei.Tot dansul spune ca 
valoarea cresteri este de 9% la apa potabila si de 18% la canal si se face o analiza pentru a se reduce costul apei 
care merge la canal , fata de apa consumata pentru locuitorii de la casa. 

  Dl consilier Ranescu Marianspune ca pentru populatia de la blocuri se subventioneaza caldura si 
doreste ca pe viitor locuitorilor de la case sa li se subventioneze pretul pentru canal in proportie de 80%. 

  Dl director Bazaran Adrian spune ca Apa Serv da aviz de bransare pentru consum menajer nu pentru 
udat. Cei care uda la curti pot monta contuare de apa pentru udat separate de cele de consum si se va scadea din 
pretul platit pentru canal. 

  Dl primar Victor Dragusin spune ca Apa Serv trebuie sa gaseasca o solutie pentru a se face aceasta 
diminuare pentru ca oamenii sa nu fie nevoiti sa plateasca alt contuar. 

  Dl consilier Marzan Niculae spune ca pretul pana acum era de 2,2 lei iar acum este de 3,2. Din punct 
de vederea juridic Consiliul local si-a onorat toate obligatiile fata de Apa Serv si nu avem nicio obligatie sa 
crestem pretul la apa. 

  Dl director Bazaran Adrian spune ca pretul de 2,2 lei este fara TVA iar pretul de 3,2 este cu TVA. 
  Dl primar Victor Dragusin spune ca Apa Serv trebuie sa isi plateasca imprumutul chiar daca este girat 

de Consiliul local.   
   Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu 12 voturi “pentru”, un vot “impotriva” ( dl consilier Marzan Niculae) si 6 
“abtineri”(d-nii consilieri Ranescu Marian, Jieanu Eugen, Negreanu Florea, Florentiu Tanase, Nastase Stefan 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 infiintarea unui punct de lucru in municipiul Alexandria, str. 
Cuza Voda, P.T. nr.1 pentru  S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., 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 actualizarea 
Actului Constitutiv al S.C. APA SERV S.A. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii.  

  Dl consilier Marzan Niculae spune ca acum Consiliul local al municipiului Alexandria a ajuns la 40% 
din actiuni si intreaba care este motivatia pentru care la infiintare s-a votat pentru mai putine actiuni. 

  Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca in vechiul mandat procentele au fost gandite in functie de aportul 
la investitie . Doua localitati au renuntat la acest proiect din lipsa banilor iar municipiul Alexandria a acoperit 
sumele acestora. 

  Dl primar Victor Dragusin spune ca daca municipiul lua atunci 40-45% din actiuni trebuia sa plateasca 
pentru ele, acum municipiul nu plateste nimic deoarece aceste actiuni au fost cedate. 

  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 aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind dl presedinte de sedinta 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
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Dl primar Victor Dragusin spune ca este bucuros ca acest regulament a fost adoptat in 
unanimitate.Tot dansul spune ca acest regulament va ajunge in casa fiecarui Alexandrean sub forma 
unei brosuri. 

 
 

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 trecerea din domeniul public al 
municipiului Alexandria in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor 
mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TREMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din functiune, 
valorificarii si casarii, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

  Dl consilier Marzan Niculae doreste ca asupra acestor valorificari sa existe informari catre consiliul 
local pentru a nu mai exista suspiciuni. 

Nemaifiind si alte discutii, 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 prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al 
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. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a dat sarcina arhitectului sef sa obtina toate avizele necesare 
aprobarii noului PUG. 

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, 
valorificarea si casarea unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria situat in str. Gheorghe Doja nr. 34A (lot 4), 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 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 
 

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 Decembrie, nr. 67 
B (zona bloc I1), 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str.Libertatii, nr. 352 (zona bloc 1612), 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 la vanzarea prin licitatie publica a unui 
teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Dunarii, nr.115B 
(zona bloc I1), 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. Bucuresti, nr. 90A, 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 vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 147 ( zona bloc G 103), 
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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 135B, cv 68, 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 constituirea comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii . 
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 Dl consilier Marzan Niculae spune ca ar dori ca din aceasta comisie sa faca parte si un numar de 3 
consilieri local propusi de dl. primar. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca a propunerea pe care a facut-o se regaseste in cuprinsul proiectului 
de hotarare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Marzan Niculae si este respins cu 7 voturi „pentru” (d-nii consilierii Marzan Niculae, Toader Dumitru, 
Negeanu Florea, Tanease Florentiu, Ranescu Marian, Jienu Eugen, Nastase Stefan) si 12 „abtineri”. 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” ( d-nii consilieri Jieanu Eugen, Nastase Stefan, Ranescu Maraian, 
Toader Dumitru, 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   constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 
privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului pubilc 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 ca la proiectul de dinainte. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Marzan Niculae si este respins cu 7 voturi „pentru” (d-nii consilierii Marzan Niculae, Toader Dumitru, 
Negeanu Florea, Tanease Florentiu, Ranescu Marian, Jienu Eugen, Nastase Stefan) si 12 „abtineri”. 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” ( d-nii consilieri Jieanu Eugen, Nastase Stefan, Ranescu Maraian, 
Toader Dumitru, 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 H.C.L. nr. 93 din 26.05.2010 privind declararea ca 
bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria,dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca doreste ca toate spatiile sa fie care se concesioneaza sau se vand 
sa fie masurate sa nu mai existe situatii divergente intre suprafetele aprobate in consiliul local si cele pe care se 
fac constructii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a stabilit ca orice teren vandut sau concesionat sa fie intabulat cu 
suprafata din hotararea de consiliu local ca sa nu mai existe divergente. 

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 aprobarea unor amplasamente pentru 
depozitare deseuri rezultate din constructii, 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 
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In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la  aprobarea unor amplasamente pentru depozitare deseuri provenite 
de la animale, 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 trecerea din domeniul public in 
domeniul privat de interes local a unor imobile 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba cine va face valrificarea acestor mijloace fixe, Consiliul local sau 
Apa Serv. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este aceeasi situatie ca la Terma Serv , bunurile au fost valorificate 
si banii au ajuns in conturile Consiliului local. 

Dl director Bazaran Adrian spune ca licitatia se face de catre Apa Serv iar banii vor fi varsati in 
conturile Consiliului local iar consiliul local poate hotari daca ii da la Apa Serv sau raman ai Consiliului local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca banii vor venii la Consiliul local. 
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” si o „abtinere” (dl consilier Marzan Niculae).  
 
 

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  transformarea Punctelor Termice nr. 3 
si 5 in Centrale Termice dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 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 Regulamentului de functionare al Clubului 
Pensionarilor Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 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  desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. TREMA SERV S.R.L. Alexandria dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta, Voicila Florea, spune ca pentru desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la S.C TREMA SERV S.R.L. Alexandria este 
nevoie de vot secret. Din aceasta cauza va rog sa faceti propuneri pentru alegerea comisiei de numare 
a voturilor formata din 3 membri. 

Dl consilier Nastase Stefan propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Pisica Gheorghe, Tabacitu Stefan si Murga Catalin si doreste ca aceasta comisie sa fie 
mentinuta si la urmatoarele doua proiecte de hotarari. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propunsa de dl 
Nastase Stefan si se aproba cu unanimitate de voturi.  

Dl presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. TREMA SERV S.R.L. Alexandria. 

Dl Voicu Ioan propune ca reprezentant al Consiliului local sa fie dl. Radoi Florea. 
Dl presedinte de sedinta acorda o scurta pauza, timp in care se completeaza buletinele de vot. 
Dl presedinte de sedinta roaga cmisia de numarare a voturilor sa prezinte rezultatul votului. 
Dl consilier Pisica Gheorghe spune ca dintrun total de 18 voturi valabil exprimate, 17 au fost 

„pentru”, unul „impotriva” si unul „nul”. 
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  desemnarea unui reprezentant al S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria in AGA la S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L. Alexandria, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta, Voicila Florea, spune ca pentru desemnarea unui reprezentant S.C. 
TERMA SERV S.R.L. Alexandria in AGA la S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L.  
Alexandria este nevoie de vot secret.  
 Dl presedinte de sedinta, Voicila Florea, spune ca pentru desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la S.C TREMA SERV S.R.L. Alexandria este 
nevoie de vot secret. 

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 desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
Alexandria. 

Dl consilier Toader Dumitru propune ca reprezentant al Consiliului local sa fie d-na.Ghenu 
Dorina. 

Dl presedinte de sedinta acorda o scurta pauza, timp in care se completeaza buletinele de vot. 
Dl presedinte de sedinta roaga cmisia de numarare a voturilor sa prezinte rezultatul votului. 



11 
 

Dl consilier Pisica Gheorghe spune ca dintrun total de 19 voturi valabil exprimate, 19 au fost 
„pentru”, niciunul „impotriva” si niciunul „nul”. 

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 aprobarea organigramei, statului de 
functii si a numarului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor 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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al Societatii Comerciale TRANSLOC PREST S.A. 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 
 
 
 
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. 107 C, 
CV 26, 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Libertatii, nr. 171, 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 stabilirea modalitatii de realizare a 
colectarii selective a deseurilor de ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, dupa 
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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. 
              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr 3600  din 27.05.2011 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 iunie 
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. 3599 din 27.05.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 

in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna iunie 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. 3598 din 27.05.2011 cu veteranii si vaduvele de razboi conform adresei nr. 

930/28.01.2011 din partea ANVR subfiliala Alexandria. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Adresa nr. 3934 din 09.05.2011 a Consiliului Judetean Teleorman care solicita modificarea 

programului de transport public judetean de persoane pe ruta Alexandria-Draganesti Vlasca-Videle.  
Dl. presedinte de sedinta  supune la vot solicitarea Consiliului Judetean Teleorman si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Adresa nr. 4395  din 20.05.2011 a Consiliului Judetean Teleorman care solicita modificarea 

programului de transport public judetean de persoane pe ruta Alexandria-Crangu-Turnu Magurele.  
Dl. presedinte de sedinta  supune la vot solicitarea Consiliului Judetean Teleorman si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Adresa nr. 3754 din 09.05.2011 a Universitatii „Valahia „ din Targoviste, prin care solicita 

reamenajarea capelei din incinta fostei unitatii militare in parteneriat cu Episcopia Alexandriei si 
Teleormanului.  

Dl. presedinte de sedinta  supune la vot solicitarea Universitatii „Valahia „ din Targoviste si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

-Adresa nr. 4365  din 26.05.2011 a Consiliului Judetean Teleorman care solicita modificarea 
programului de transport public judetean de persoane pe ruta Alexandria-Crangu-Crangeni. 

Dl. presedinte de sedinta  supune la vot solicitarea Consiliului Judetean Teleorman si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 10532 din 30.05.2011, al domnului Administrator Public Boboc Valentin solicita ca 
activitatea de administratie publica din interiorul complexului de odihna si agrement Strand Vedea sa fie 
desfasurata de SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SRL iar spatiul sa fie atribuit gartuit acestei societati. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie sa existe un punct alimentr in incinta strandului, se pot 
acorda contracte de excluzivitate firmelor de bere in schimbul aducerii de sezlonguri si propune ca la sedinta 
din 10.06.2011 sa se vina cu un proiect de hotarare in acest sens. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca complexul va fi administrat de ADP iar spatiul de SC PIETE, 
TARGURI SI OBOARE SRL.Tot dansul spune ca a fost adoptat un proiect de hotarare prin care spatiul 
respectiv a fost scos la licitatie si doreste sa stie daca s-a adjudecat. 

Dl consilier Marzan Niculae spune intreaba daca la licitatia organizata s-a inscris cineva. 
Dl administrator public spune ca la aceasta licitatie nu s-a inscris nimeni. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu s-a adjudecat si hotararea prin care s-a aprobat scoaterea la 

licitatie isi va inceta aplicabilitatea. 
Dl consilier Jieanu Eugen spune ca in regulament este interzis consumul bauturilor alcoolice si 

propune modificarea regulamentului. 
Dl consilier Nastase Stefan spune ca este un risc prea mare sa se consume bauturi alcoolice. 
-Adresa nr.1937 din 23.05.2011 a SC TERMA SERV SRL prin care informeaza Consiliul local de 

alocarea unor sume pentru a prelua Centralele Termice de la Slobozia. 
Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de aceasta informare. 
-Adresa nr. 2204/26.05.2011, a SC TERMA SERV SRL prin care informeaza Consiliul local de 

situatia condomeniilor care doresc montarea de centrale termice de scara. 
Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de aceasta informare. 
-Adresa nr. 2027/26.05.2011, a SC TERMA SERV SRL prin care informeaza Consiliul local despre 

situatiile care se pot crea daca SC TERMA SERV se desfiinteaza. 
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Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de aceasta informare. 
-Adresa nr. 2032/26.05.2011, a SC TERMA SERV SRL prin care informeaza Consiliul local despre 

suma necesara conservarii instalatiilor SC TERMA SERV SRL. 
Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de aceasta informare. 
-Adresa nr.6370 din 16.05.2011, a SC APA SERV SRL, prin care inainteaza Bilantul contabil, 

hotararile nr. 42 si 44 ale AGA, Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare pe anul 2010, 
Raportul consiliului de administratie pe anul 2010, Raportul tehnic privind sistemul de alimentare cu apa si 
canalizare in anul 2010, raportul de gestiune privind activitatea economico-financiara analizata pe baza 
situatiilor financiare intocmite la 31.12.2010. 

Consiliul local al municipiului Alexandria ia act de aceasta informare. 
-Cererea d-lui Stefanescu Vasile prin care solicita desfiintarea autagarii din str Cuza Voda. 
Dl consilier Voicila Florea spune ca administratorul autogarii s-a oferit sa plateasca gardul ridicat de dl 

Stefanescu si sa izoleze fonic casa iar acesta a refuzat. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca de acum in colo petitiile d-lui Stefanescu vor fi clasate in 

conformitate cu prevederile OUG 27/2002. 
-Adresa nr. 250 din 18.05.2011a Baschet Club Teleorman prin care solicita suma de 4800 lei pentru a 

participa la Campionatul National de Minibaschet. 
Dl. presedinte de sedinta  supune la vot solicitarea Baschet Club Teleorman 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,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                 Florea Voicila                                                            Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


