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 Incheiat astazi, 16 iunie 2009, orele 16,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care are loc in sala de consiliu a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 21 
(douazecisiunu) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local. 
 Ca urmare, dl. consilier Pisica Gheorghe – presedintele de sedinta – 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 deschise lucrarile sedintei.  
 Deasemenea 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, reprezentanti 
mass-media si secretariatul tehnic. 
 Inainte de prezentarea ordinei de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la 
procesul verbal al sedintei din 22.05.2009 si nefiind, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din 
Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, il supune la vot si se aproba 
cu unanimitate de voturi 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, in 
conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dispozitia nr. 1266 din 09 iunie 2009 si prin 
adresa nr. 14031 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 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind sanatatea si protectia 
mediului la nivelul municipiului Alexandria; 
 -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 declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local 
si stabilirea destinatiei unui teren situat in zona blocurilor F din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui spatiu cu alta destinatie decat cea de 
locuinta, in locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria a terenurilor pe care au fost construite locuinte din fonduri ANL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in 
domeniul public al statului a locuintelor construite din fonduri ANL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 107/22 mai 2009 privind 
programul multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la functionarea unei parcari cu plata pe strada C-tin. 
Braincoveanu, tronson cuprins intre str. Dunarii si Cuza Voda; 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea tarifelor practicate de S.C. APA SERV 
S.A.,Sucursala Alexandria, pentru serviciile de furnizare apa potabila, canalizare, epurare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 158/2007 privind aprobarea 
Regulamentului propriu al serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui studiu de fezabilitate privind posibilitatea 
realizarii unei noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea biomasei in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea statiilor de imbarcare/debarcare pentru transportul 
public de persoane in regim judetean si interjudetean; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 (trei) 
luni; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria, a terenurilor pe care au fost construite locuinte din fonduri ANL; 

- proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 107/22 mai 2009 privind 
programul multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul 
Alexandria. 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare: 
 - proiect de hotarare cu privire la completarea programului multianual local de crestere a 
performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Alexandria. 
 Toate proiectele de hotarari au fost prezentate si studiate la sedintele comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi prezentata de  
dl. primar cu modificarile si completarile propuse si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la  proiectul  de  hotarare  cu  privire  la rectificarea bugetului 
local al municipiului Alexandria pe anul 2009, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca rectificarile bugetare sunt o necesitate, deoarece 
trebuie puse de acord resursele cu cheltuielile, dar nu este de acord cu rectificarea care s-a facut in 
sedinta trecuta deoarece s-a efectuat in dauna salariilor personalului din invatamant. Ar fi echitabil, in 
opinia sa, ca posturile neocupate din organigrama primariei sa fie blocate si sa se rectifice masa salariala 
cu acele sume, fara a afecta salariile celor deja angajati. 
 Deasemenea considera ca o solutie corecta ar fi si rectificarea cu sumele rezultate din analiza 
oportunitatii realizarii unor obiective de investitii care consuma fonduri foarte mari, cum ar fi de 
exemplu strandul care ar putea fi realizat intr-un parteneriat public-privat. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca ii pare rau ca dl. consilier Nastase Stefan nu stie ca salariile 
din invatamant provin din cotele defalcate de TVA incasat la nivelul judetului, nu din bugetul local, iar 
pe de alta parte nu cunoaste ca Premierul Emil Boc a blocat toate posturile vacante din sectorul bugetar 
pana la 31 decembrie 2009. 
 In ce priveste obiectivul de investitii strand Vedea, dl. consilier poate initia un proiect de 
hotarare pentru retragerea strandului Vedea dintre investitiile ce urmeaza a se realiza in municipiul 
Alexandria. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru” 2 (doua) abtineri (domnii 
consilieri Rinescu Marian si Marzan Niculae) si 5 (cinci) voturi „impotriva” (domnii consilieri Jieanu 
Eugen-Gabriel, Nastase Stefan, Toader Dumitru, Filip Constantin, Negreanu Florea). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul compartimentului de resort si anexa la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind sanatatea populatiei si protectia 
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mediului la nivelul municipiului Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 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, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului 
privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 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, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local si 
stabilirea destinatiei unui teren situat in zona blocurilor F din municipiul Alexandria, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a solicitat si in sedintele anterioare sa fie anexate la 
proiectele de hotarari si solicitarile care exista pentru concesionarea sau cumpararea terenurilor 
respective, dar constata ca nu s-au anexat. Solicita acest lucru pentru a exista transparenta in elaborarea 
proiectelor de hotarari. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca in cazul acestui proiect de hotarare este declarat ca bun  
apartinand domeniului privat de interes local un teren caruia i se da destinatia teren de sport, teren care 
va ramane al municipiului, nu va fi scos la vanzare. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase 
Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui spatiu cu alta 
destinatie decat aceea de locuinta, in locuinta de serviciu, presedintii comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 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 
 Tot d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in domeniul public al 
statului a locuintelor construite din fonduri ANL, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 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, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la functionarea unei parcari cu plata pe strada Constantin Brincoveanu, 
tronson cuprins intre strazile Dunarii si Cuza Voda, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
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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 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier 
Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Florina Linca prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la actualizarea tarifelor practicate de S.C. APA-
SERV S.A. Sucursala Alexandria, pentru serviciile de furnizare apa potabila, canalizare, epurare, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca la comisie a dat aviz negativ acestui proiect de hotarare, 
iar astazi va vota „impotriva”. 
 Aminteste ca a solicitat date referitoare la activitatea operatorului unic si i-a fost comunicata, de 
catre dl. secretar Iulian Purcaru, o informare din partea S.C. APA SERV S.A. sub semnaturile celor doi 
membri ai consiliului de administratie, dl. Mircea Dumitrescu si dl. Valentin Boboc. 
 Prin informarea respectiva nu a primit totusi raspuns la intrebarile puse. Ceea ce reiese totusi din 
informarea respectiva este faptul ca la infiintarea Operatorului Unic, Alexandria a intrat cu profit, iar 
acum are pierderi. 
 Spune ca a incercat sa afle date din proiectul finantat din fonduri europene de modernizare a 
retelelor de apa si canal, dar nu a reusit sa obtina nicio informatie, motivandu-i-se ca proiectul respectiv 
are caracter secret. Solicita sprijinul d-lui. primar pentru desecretizarea acestui document. 
 In opinia d-lui. consilier Marzan Niculae acest proiect cu finantare europeana are putine sanse de 
reusita, deoarece Alexandria trebuie sa vina cu cota parte de 1 milion de euro, iar Operatorul Unic cu 6 
milioane euro. Operatorul Unic neavand bani disponibili, va trebui sa fie creditat tot de Consiliul local. 
De aceea crede ca fara o interventie din partea Ministerului Finantelor, acest proiect nu este realizabil. 
 Dl. consilier Marzan Niculae mai spune ca nu este posibil ca la nivelul Consiliului local 
Alexandria sa nu se cunoasca situatia economico-financiara a Operatorului la care Consiliul local este 
asociat. 
 Dl. consilier Toader Dumitru constata ca Operatorul Unic, in conditiile de criza, scumpeste 
tarifele la apele reziduale cu 30% si intreaba de ce trebuie sa se scumpeasca atat de mult. Mai mult, prin 
art. 2 al proiectului de hotarare se aproba chiar un plan de crestere a tarifelor. Nu intelege cum e posibil 
sa iti propui un plan de crestere a tarifelor. 
 Deasemenea nu este de acord cu modul de facturare a apei la cetatean, adaugand 10% la 
consumul inregistrat la apometrele de scara. Spune ca dl. director i-a explicat ca facturarea se face 
conform Legii 51, iar incasatoarele au spus  ca sunt pierderile de pe traseu. 
 Spune ca nu va vota acest proiect de hotarare deoarece nu exista transparenta asupra tarifelor. 
 Dl. consilier Draghici George intreaba care sunt efectele care pot aparea daca tarifele respective 
nu vor fi aprobate de Consiliul local. 
 Dl. director Bazaran Adrian raspunde ca poate fi sistata derularea proiectului, aceasta majorare a 
tarifelor fiind impusa de Comisia europeana. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba daca s-a facut vreun demers de restructurare a 
proiectului economic, avand in vedere conditiile de criza in care ne aflam. Acel proiect a fost inlocuit 
pentru conditii normale, de aceea este nevoie ca proiectul de fie restructurat, deoarece in conditii de 
criza cetateanul nu poate suporta tarifele majorate. 
 Dl. director Adrian Bazaran spune ca strategia tarifelor e gandita ca in momentul in care se 
incepe derularea creditului, trebuie sa existe conditii de rambursare, deci este nevoie de aceasta 
majorare. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca nu s-a venit cu proiect de hotarare privind reducerea 
cheltuielilor, pentru a evita majorarea tarifelor. 
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 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca nu ar trebui sa cerem bani mai multi inainte de a furniza 
servicii de calitate. Ar trebui ca, mai intai sa vada cetatenii imbunatatirea serviciilor si apoi sa li se ceara 
bani mai multi. 
 Considera ca veniturile nu pot fi marite doar prin majorarea tarifelor. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca este foarte adevarat ca avem nevoie de apa de calitate la 
cetateni, dar S.C. APA CANAL Alexandria nu putea primi nicio autorizare si de aceea a fost gandita 
infiintarea Operatorului Unic regional, aceasta fiind si o conditie pentru obtinerea finantarii europene. 
 Dl. primar spune ca s-au obtinut 122 milioane euro, din care 40 milioane euro pentru Alexandria, 
ca a participat la semnarea contractului in calitate de presedinte al AGA la ADI „Teleormanul”. Din 
aceasta suma, Alexandria trebuie sa asigure 6%. Cum vor putea fi realizati acesti bani, decat prin 
majorarea tarifelor care aduc cresterea veniturilor. 
 Referitor la renegocierea proiectului spune ca nu are cunostinta ca forurile europene sau banca sa 
faca negocieri. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca la sfarsitul investitiei se va observa si ridicarea calitatii apei. 
Pentru a face investitia respectiva Operatorul se va imprumuta, iar pentru rambursarea creditului este 
nevoie de majorarea tarifelor. 
 Comisia europeana recomanda ca aceasta majorare sa fie facuta dupa un plan. 
 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca se cer banii inainte de a oferi serviciul respectiv. Este de 
acord ca pentru orice imbunatatire a calitatii apei este nevoie de un efort financiar, dar recuperarea 
banilor se face dupa ce se ofera serviciul respectiv. Propune sa se ia intai creditul si apoi sa se mareasca 
tarifele. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca Alexandria ar fi putut sa devina vioara I asociindu-se cu 
localitatile din jurul sau pentru realizarea Operatorului respectiv. Insa, prin asocierea pe care a facut-o 
nu a realizat altceva decat sa vireze, 100 miliarde lei din veniturile realizate pana acum, Operatorului 
Unic. 
 Dl. consilier Rinescu Marian propune sa fie aprobate aceste tarife cu intrarea in vigoare dupa ce 
Operatorul primeste banii de la banca. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca d-nii consilieri Jieanu Eugen-Gabriel si Rinescu Marian au 
pus intrebari capcana si propune d-lui consilier Rinescu Marian sa conduca echipa de obtinere a 
creditului bancar, in conditiile in care nu vor avea tarifele majorate, iar daca nu obtine finantarea sa vina 
in Consiliul local si sa-si ceara scuze fata de cetatenii municipiului Alexandria. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca planul de majorare a tarifelor face parte din 
memorandumul semnat cu Uniunea Europeana, iar nerespectarea acestuia nu este o joaca. Spune ca nu 
este cazul sa se faca jocuri cu vorbele, in conditiile in care statia de epurare poate fi inchisa oricand ca 
necorespunzatoare. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca procentual este o crestere mare, dar ca valoare in sine este 
vorba de cateva mii de lei vechi, nu este o crestere extraordinara. 
 Este de parere ca nu trebuie stopat un proiect important pentru municipiul Alexandria. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca nu a dorit ca intrebarea sa sa constituie o capcana. 
 A pus acele intrebari, deoarece face parte din echipa care manageriaza o companie mare, care in 
perioada crizei a procedat la reducerea cheltuielilor de personal cu 30%, reducerea parcului de mijloace 
de transport si altele. Asta a dorit sa stie de la dl. director Bazaran, daca au luat astfel de masuri. Daca nu 
exista alte solutii de crestere a veniturilor, este de acord cu aprobarea majorarii tarifelor. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca intrebarea capcana a fost aceea referitoare la incercarea 
reesalonarii conditiilor de finantare, pentru ca asa ceva nu s-a intamplat niciunde. 
 Dl. director Adrian Bazaran spune ca au un plan de reducere a cheltuielilor, dar nu este suficient. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca istoria ADI „Teleormanul” incepe din anul 2006 si 
continua si acum. In anul 2008 s-a aprobat Studiul de oportunitate al infiintarii Operatorului Unic de apa 
si canal, conform caruia Alexandria trebuia sa finanteze 34% din valoarea Proiectului respectiv si din 
etapa I (2009/2010) se angaja sa suporte 61% din valoare, efort prea mare pentru Alexandria, de care 
beneficiaza insa toata asociatia. 
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 Considera ca structura cheltuielilor la Operatorul Unic este diversa si nejustificata. 
 Mai spune ca nu s-a facut analiza economico-financiara si nu a fost prezentata actionarilor. 
 Dl. consilier Calota Florica-Ica spune ca masura invocata de toata lumea pentru iesirea din criza 
este atragerea de fonduri europene. 
 Intrebarea care se pune este daca se doreste atragerea acestor bani sau nu se doreste. 
 Dl. consilier Pana Ion spune ca dupa discursurile d-lor Jieanu Eugen si Rinescu Marian era tentat 
sa creada ca greseste votand pentru acest proiect de hotarare, dar ascultandu-l si pe dl. consilier Nastase 
Stefan si-a dat seama ca nu greseste deloc votand „pentru”. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. 
consilier Marzan Niculae) si 5 (cinci) abtineri (d-nii consilieri Toader Dumitru, Rinescu Marian, 
Negreanu Florea, Nastase Stefan, Filip Constantin). 
       x  
       x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Constantin Tecuceanu prezinta referatul Serviciului 
public C.T.D.T.D.M. Alexandria si anexa la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si 
completarea HCL 158/2007 privind aprobarea Regulamentului propriu al serviciilor de salubrizare din 
municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare, 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, dl. Traian Constantinescu prezinta adresa S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea unui studiu de fezabilitate privind posibilitatea 
realizarii unei noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea biomasei in 
municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare, 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 20 (douazeci) voturi „pentru” si o abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexa la 
proiectul de hotarare cu privire la stabilirea statiilor de imbarcare/debarcare pentru transportul public de 
persoane in regim judetean si interjudetean, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 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, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la completarea programului multianual local de 
crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Alexandria, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
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de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Tulpan Dumitru propune pe dl. consilier Pana Ion sa fie presedinte de sedinta pentru 
lunile iulie, august, septembrie 2009, iar dl. consilier Toader Dumitru propune pe dl. consilier Nastase 
Stefan. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca dl. consilier 
Pana Ion sa fie presedinte de sedinta pe urmatoarele trei luni si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi 
„pentru” si 3 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan, Filip Constantin si Toader Dumitru). 
 Dl. presedinte de sedinta prezinta apoi proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata 
si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 3 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan, Filip 
Constantin si Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 Dl. primar Victor Dragusin intreaba cand sa fie fixata sedinta lunii iulie si se stabileste sa fie 
pana pe 20 iulie. 
 Dl. consilier Voicu Ioan aminteste ca in Planul pentru situatiile de urgenta sunt prevazute unele 
masuri in caz de canicula si solicita ca acestea sa fie duse la indeplinire. 
 Dl. consilier Murga Ion-Catalin spune ca este de acord cu dl. consilier Nastase Stefan in ce 
priveste Strandul Vedea pentru ca toti vor pleca cu tichete de vacanta date de Elena Udrea. 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate 
Consiliului local. 
 - Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai persoanelor 
cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2009, conform HCL nr. 
178/21.12.2005. 
 Consiliul local il aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 45/2009 a S.C. ALPIN STAR S.R.L. Pitesti prin care solicita aprobarea modificarii 
programului de circulatie pe anumite trasee. 
 Consiliul local aproba cu unanimitate de voturi modificarile respective. 
 - Adresa inregistrata la nr. 14536/2009 prin care preotul Ciprian Sisu solicita sprijin pentru 
construirea unei Capele inchinata Sfintilor doctori Chir si Ioan, situata in curtea Spitalului Judetean de 
Urgenta. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune acordarea sumei de 40.000 lei. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui. consilier 
Voicu Ioan si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Cererea inregistrata la nr. 14294/2009 prin care dl. Cercel Aurel, domiciliat in strada Negru 
Voda nr. 152 solicita inchirierea terenului de 39 m.p. pentru amplasarea unei locuinte din lemn, 
demontabila. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca solicitarea poate face obiectul unei hotarari a Consiliului 
local. 
 - Adresa inregistrata la numarul 15244/2009 prin care Clubul Sportiv „ABC – JUDO” 
Alexandria solicita ca pana la data de 18.06.2009 sa li se aloce suma de 1600 lei, necesari pentru 
deplasarea in localitatea Gura Humorului, la Campionatul National de JUDO, categoriile U 11 si U 13. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea 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. 
  Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                               Gheorghe Pisica                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
  SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV 
Nr.           din 18 iunie 2009 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului 

Alexandria din 16 iunie 2009 
 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 18 iunie  2009  la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   

16 iunie 2009,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                      CONSILIER, 
 
                   Samuel Bacarna                                     Doina Berechet 
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