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 Incheiat astazi, 22 mai 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 19 
(nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 
motivat 2 (doi) consilieri (domnii Rinescu Marian si Ganea Filica). 
 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.  
 (Au venit d-nii. consilieri Rinescu Marian si Ganea Filica). 
 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 30.04.2009 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 20 (douazeci) de voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
 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. 1092 din 14 mai 2009 si prin 
adresa nr. 12655 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 prelungirea liniei de creditare catre S.C. TERMA SERV S.R.L 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului 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 
a unui teren din municipiul Alexandria, situat pe Sos. Alexandria - Cernetu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria, 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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,  situate in strada Libertatii, nr. 304-308, 
piata Unirii – platforma;  
 -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 Libertatii, nr. 304-308, 
piata Unirii; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren si a unui spatiu 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in strada Dunarii, statia 
auto Ion Creanga; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea in conditiile legii, a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Tr. Magurele – fosta 
UM 01462 Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului local multianual privind cresterea 
performantelor energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea tarifelor practicate pentru folosirea terenurilor de sport 
din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la restrictionarea accesului cu animale si vehicule cu tractiune 
animala, intre orele 21,00 – 06,00, in perimetrul culturilor agricole de pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes local 
al municipiului Alexandria, pentru amenajarea punctelor de precolectare deseuri menajere; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor mijloace de transport 
apartinand municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei publice privind 
procurarea si montarea de echipamente pentru reducerea consumului de energie electrica la institutii 
publice din municipiul Alexandria, prin contract credit furnizor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL; 
 -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 urmatorului 
proiect de hotarare: 

- proiect de hotarare cu privire la concesionarea in conditiile legii, a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Tr. Magurele – fosta 
UM 01462 Alexandria; 

 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
 - proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local 
a unor imobile – teren si constructii – care au apartinut fostei UM 01462; 
 - 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 Bucuresti nr. 63, cu 
destinatia activitati comerciale; 
 - proiect de hotarare cu privire la aprobarea preluarii in facturare individuala de catre S.C. 
TERMA SERV S.R.L. Alexandria a energiei termice furnizata. 
 Dl. consilier Toader Dumitru propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) privind „Construire restaurant” in municipiul 
Alexandria – Padurea Vedea. 
 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 facute atat de dl. primar cat si de dl. consilier Toader Dumitru 
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. 
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 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca vor fi multe rectificari negative pana la sfarsitul anului si ar 
trebui ca acestea sa nu fie reflectate doar in reducerea salariilor ci si in proiectele de investitii care nu 
sunt oportune. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in varianta prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la prelungirea liniei de creditare 
catre S.C. TERMA SERV S.R.L. 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 intreaba care sunt efectele prelungirii liniei de creditare si care sunt 
efectele in cazul in care nu va fi prelungita. 
 Dl. Constantinescu Traian raspunde ca este numai o procedura prin care banca verifica daca 
garantiile Consiliului local sunt mentinute, deoarece pana acum  s-a platit numai dobanda la banii 
imprumutati, nerestituindu-se nimic din credit. 
 Dl. consilier Rinescu Marian propune transformarea acestei linii de creditare intr-un credit 
rambursabil si sa se incerce achitarea creditului. Recomanda conducerii societatii sa negocieze cu banca 
pentru a transforma linia de creditare intr-un credit rambursabil trimestrial sau semestrial. 
 Dl. primar Victor Dragusin solicita sprijinul d-lui. consilier Rinescu Marian in acest demers in 
care sa conduca echipa de negociere cu banca. 
 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, dl. primar Victor Dragusin prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii 
al aparatului de specialitate al Primarului 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. 
 Dl. consilier Nastase Stefan considera ca acest stat de functii trebuia sa fie insotit de o schita de 
bugetare pentru a vedea daca exista sustinere financiara pentru modificarile facute, iar dl. primar Victor 
Dragusin raspunde ca sunt necesare sume mici si exista banii respectivi. 
 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, 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 
 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 bun apartinand domeniului privat 
de interes local a unui teren din municipiul Alexandria, 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 Nastase Stefan intreaba daca exista solicitari pentru vanzarea acestui teren si ce se 
doreste sa se faca acolo. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca se doreste efectuarea unei investitii intr-un spital regional 
dintre cele 16 care se vor construi in tara, cu fonduri europene. 
 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, d-na. Rodica Baicu 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, pe care au fost construite locuinte 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 
 Tot d-na. Rodica Baicu prezinta, in continuare, 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 
 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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in strada Libertatii nr. 
304-308, Piata Unirii – platforma, 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 dl. Popescu prezinta, in continuare, raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 304-308, Piata Unirii, 
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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren si a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in strada Dunarii, statia auto Ion 
Creanga, 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 
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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 aprobarea programului local multianual privind 
cresterea performantelor energetice ale 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. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca de la sedinta din 08 mai cu presedintii si administratorii 
condominiilor, unde au fost informati despre acest program, nu toate condominiile au avut timp sa 
prezinte proiectele de anvelopare, ca trebuia sa se dea un termen de o luna, in care sa se prezinte aceste 
proiecte. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca programul este perfectibil, el putand fi modificat, dupa 
prezentarea proiectelor de catre celelalte condominii. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca sunt foarte multe blocuri in situatia de a fi prinse pe lista, dar 
nu toate au depus documentatiile. In fiecare an lista poate fi modificata si completata. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune ca, in limita posibilitatilor, lucrarile de anvelopare sa nu 
fie externalizate. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu este corect sa se impuna acest lucru si, in plus, ADP-ul 
lucreaza cu muncitori necalificati si nu dispune de schele pentru executarea lucrarilor. 
 Daca se vor executa cu firme din municipiul Alexandria, cea mai mare parte a impozitului pe 
venit revine la bugetul local. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca propunerea d-lui. consilier Marzan Niculae este foarte utila, 
dar constata ca la sedinta din 08 mai cu asociatiile de proprietari a participat numai reprezentantul unei 
firme spaniole S.C. JARCAN S.R.L., firmele din Alexandria fiind puse in offside. 
 Propune organizarea licitatiei publice pentru lucrari si angajarea fortei de munca din Alexandria. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca firma spaniola a dorit sa intre in legatura cu asociatiile de 
proprietari pentru alt proiect, iar in ceea ce priveste anveloparea licitatia va fi publica si nu se poate 
impune folosirea fortei de munca din Alexandria.  
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 19 (nouasprezece) voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. 
consilier Nastase Stefan) si 1 abtinere (dl. consilier Marzan Niculae).  
       x 
      x  x 
 In continuare dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la stabilirea tarifelor practicate pentru folosirea terenurilor de sport 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 Voicila Florea propune ca inchirierea sa se poata face pe o perioada de maximum 
doua ore. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune ca tariful de noapte sa fie introdus si pentru terenul de 
baschet, iar dl. Voicila Florea spune ca nu este nevoie deoarece baschetul este diferit de restul 
sporturilor, in sensul ca nu este la fel de popular. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune ca in aceasta situatie sa se treaca „O lei/ora”. 
 Dl. consilier Draghici George initiatorul acestui proiect de hotarare isi insuseste propunerile 
facute de domnii consilieri Voicila Florea si Filip Constantin. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata plus modificarile propuse de domnii consilieri Voicila Florea si Filip Constantin 
si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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       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 restrictionarea accesului cu animale si vehicule cu 
tractiune animala, intre orele 21,00-06,00, in perimetrul culturilor agricole de pe raza 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. 
 Dl. consilier Nastase Stefan intreaba daca s-a avut in vedere la elaborarea acestui proiect de 
hotarare ca exista proprietari care lucreaza pamantul in timpul noptii. Ar trebui ca restrictionarea sa se 
faca pentru cei care nu sunt proprietari de teren, dar proprietarii sa aiba acces. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca este firesc ca oamenii sa mearga noaptea, la paza, insotiti 
de un caine, dar si cu calul si caruta, deci practic nu mai pot ajunge noaptea in camp. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca restrictionarea circulatiei este corecta, pentru ca da 
dreptul Politiei Comunitare sa legitimeze acel mijloc de transport si practic proprietarii pot ajunge 
oricand pe terenul lor. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca a fost elaborat acest proiect de hotarare pentru pentru a 
stopa furtul de la vecini. Daca se doreste sa se faca ordine in camp, trebuie interzisa circulatia pe timpul 
noptii. 
 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca nu se poate interzice accesul la libera circulatie, aceasta 
nu poate fi restrictionata. 
 Dl. presedinte de sedinta spune ca nu exista alta solutie pentru eliminarea furturilor. 
 Dl. consilier Pana Ion propune sa fie chemati proprietarii, sa explice colegilor consilieri ca ei au 
cerut acest lucru. 
 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” si 7 (sapte) abtineri (domnii 
consilieri Nastase Stefan, Rinescu Marian, Jieanu Eugen-Gabriel, Negreanu Florea, Filip Constantin, 
Toader Dumitru, Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria, pentru amenajarea punctelor de precolectare deseuri menajere, 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 intreaba ce inseamna amenajarea acestor puncte de precolectare 
deseuri menajere, cum se face precolectarea si ce se intampla mai departe, unde sunt duse deseurile 
respective. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca acest obiectiv face parte din Obiectivul judetean de 
colectare, depozitare si transport deseuri menajere la Mavrodin, obiectiv realizabil pe bani europeni. 
 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, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor mijloace 
de transport apartinand 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 
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      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 inchirierea prin licitatie publica a unor mijloace 
de transport apartinand 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 
 In continuare d-na. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei publice privind 
procurarea si montarea de echipamente pentru reducerea consumului de energie electrica la institutii 
publice din municipiul Alexandria, prin contract credit furnizor, 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 1 abtinere (dl. 
consilier Marzan Niculae). 
       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 modificarea si completarea Actului Constitutiv si a 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul, 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 reaminteste ca proiectul de hotarare a fost prezentat si la sedinta din 
30 aprilie 2009 si nu s-a aprobat. Propune si acum, ca si atunci, amendamentul de a nu „ceda dreptul de 
folosinta” ci „darea in administrare”. 
 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” 1 vot „impotriva” (dl. 
consilier Marzan Niculae) si 5 (cinci) abtineri (d-nii. consilieri Toader Dumitru, Nastase Stefan, Rinescu 
Marian, Jieanu Eugen-Gabriel, Negreanu Florea). (Dl. consilier Filip Constantin nu se afla in sala). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local a unor 
imobile – teren si constructii – care au apartinut fostei UM 01462., 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti nr. 
63, cu destinatia activitati comerciale, 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 a votat impotriva acestui proiect de hotarare in sedinta 
trecuta, dar a fost la fata locului, s-a documentat si va vota pentru proiectul de hotarare. 
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 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, dl. Traian Constantinescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele 
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea preluarii in facturare individuala de catre S.C. TERMA 
SERV S.R.L. Alexandria, a energiei termice furnizata, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) 
„Construire Restaurant” in municipiul Alexandria - PADUREA VEDEA, 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 1 abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare dl. presedinte de sedinta prezinta Nota de rectificare nr.  9465/15.04.2009 prin care 
se rectifica pozitia nr. 2 din anexa nr. 1 la HCL nr. 60/19.12.2000. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot rectificarea respectiva si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
       x 
      x  x 
 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 iunie 2009, conform HCL nr. 
178/21.12.2005. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot tabelul respectiv si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 3253/19.05.2009 al A.A.S.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de 
urgenta d-lui. BALAN CORNEL din municipiul Alexandria, strada Cuza Voda nr. 147. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca solicitarea este adresata d-lui. Primar, iar din ancheta sociala 
reiese ca nu indeplineste conditiile pentru acordare. 
 Se solicita refacerea anchetei sociale si prezentarea ulterioara in Consiliul local. 
 - Cererea inregistrata la nr. 12567 din 14.05.2009 prin care d-na. Alixandru Ioana, domiciliata in 
Alexandria, strada 1 Decembrie nr. 46, solicita acordarea unui ajutor de urgenta pentru bransarea 
locuintei la reteaua de apa si canal. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru informeaza ca prin dispozitia primarului i s-a respins acordarea unui 
ajutor de urgenta, in urma cu doua saptamani. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca ar trebui luata o decizie sa fie bransati toti care se afla in 
aceasta situatie. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca, in cazul in care vor fi bransati, se pune problema platilor 
ulterioare, pentru care cu siguranta nu vor avea bani. 
 Dl. consilier Murga Ioan-Catalin spune ca fiind un an de criza, Consiliul local se va confrunta cu 
un numar mare de cereri de ajutoare de urgenta. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune acordarea acestui ajutor de urgenta. 
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 Dl. primar Victor Dragusin propune inventarierea tuturor gospodariilor nebransate la apa-canal si 
energie electrica. 
 Dl. consilier Rinescu Marian este de parere ca, in  situatia in care vor fi bransati, sa li se 
restrictioneze consumul. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca se va face inventarierea si se va initia un proiect de hotarare 
pentru toate cazurile. 
 - Adresa nr. 69/24.03.2009 a Asociatiei Tacerea Teleorman prin care solicita sprijin financiar 
pentru plata chiriei pentru sediul asociatiei. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca trebuie analizata de compartimentul juridic in vederea 
initierii unui proiect de hotarare. 
 - Adresa inregistrata la nr. 10480/29.04.2009 a Sindicatului Liber A.D.P. Alexandria, din cadrul 
Serviciului Public C.T.D.T.D.M. prin care solicita acordarea sporului de dispozitiv pentru salariatii 
acestui serviciu public. 
 Dl. consilier Nastase Stefan intreaba daca sportul a fost bugetat, iar dl. primar Victor Dragusin 
raspunde ca Serviciul Public C.T.D.T.D.M. este cu autofinantare. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca nu are Consiliul local atributul de a stabili sporurile salariale. 
Este un litigiu de munca si se poate rezolva in instanta. 
 - Adresa inregistrata la nr. 12564/2009 a d-nei. Petrescu Carmen, domiciliata in Alexandria, 
strada Bucuresti nr. 80, bloc G103, sc. B, et. 3, ap. 52, prin care aduce la cunostinta Consiliului local 
nemultumirea sa fata de decizia S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria de a o disponibiliza incepand cu 
12.05.2009. 
 Solicita analizarea criteriilor care au stat la baza deciziei de concediere si dispunerea masurilor 
care se impun. 
 Prin adresa 1899/2009, S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria prezinta punctul de vedere 
propriu referitor la criteriile care au stat la baza disponibilizarii d-nei. PETRESCU CARMEN. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca este vorba de un litigiu de munca ce poate fi solutionat in 
instanta de judecata. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca ar trebui facuta o verificare a acestei situatii delicate, cu 
care se va ajunge probabil in instanta. Este de parere ca in acest caz conducerea TERMA SERV putea sa 
dea dovada de putina diplomatie. Solicita reanalizarea cazului. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca memoriul va fi analizat de compartimentul juridic care va da 
si un raspuns petentei. 
 Dl. consilier Pana Ion intreaba conducerea TERMA SERV daca a urmarit toate etapele privind 
concedierea si preconcedierea, daca s-au facut discutii prealabile cu Agentia de Somaj. Spune ca fiind 
membru in CA la Agentia de Somaj, nu are cunostinta sa fi fost luata in discutie vreo adresa de la S.C. 
TERMA SERV S.R.L. 
 Mai spune ca daca aceste etape nu au fost respectate, d-na. Petrescu Carmen va castiga in 
instanta. 
 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca se prelungeste inutil discutia, pentru ca TERMA SERV 
raspunde de ceea ce a facut, iar daca instanta ii va da castig, banii vor fi imputati directorilor. 
 - Parintii copiilor de la ABC JUDO solicita sprijin financiar pentru participarea la competitii (19 
milioane lei vechi). 
 Consiliul local ia act, iar suma va fi prinsa la rectificarea ulterioara a bugetului local. 
 Dl. consilier Voicila Florea solicita asocierea Clubului ABC JUDO cu Consiliul local. 
 Dl. consilier Rinescu Marian intreaba de ce nu a fost prezentata si petitia cu statiile de transport 
interurban. 
 Dl. Valentin Boboc spune ca s-a organizat o intalnire cu transportatorii, care nu au respectat 
HCL cu privire la statii si in acest caz vor fi reorientati catre autogari. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca este o problema lipsa toaletelor in oras si propune 
achizitionarea de toalete ecologice. 
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 Dl. consilier Murga Ioan-Catalin solicita Politiei Comunitare, ca din toamna sa-si faca datoria in 
fata scolilor si liceelor 
 Dl. Hainagiu Eugeniu raspunde ca scolile sunt repartizate la trei institutii: Jandarmeria, Politia 
Romana, Politia Comunitara. 
 Politia Comunitara are patrule la anumite scoli, nu la toate. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel solicita ca Planul Unic de Ordine Publica sa fie prezentat si 
Consiliului local pentru a lua act de acesta. 
 Dl. consilier Nastase Stefan reclama zgomotul si mizeria facute de personalul firmelor de paza 
care realizeaza schimbarea turei la orele 03,00 in fata blocurilor H1 si H2, deranjand locatarii. 
 Dl. Hainagiu Eugeniu spune ca nu este atributul Politiei Comunitare sa intervina in aceasta 
situatie, ci al Politiei Romane. 
 Dl. consilier Oana Ovidiu spune ca salariatii de la A.D.P. nu au fost instruiti sa ude platanii care 
anul acesta s-au prins, fiind surprinsi in timpul zilei cand se jucau cu furtunul pe coronamentul arborilor.  
 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 26 mai 2009 
 
 
 
 
 
 

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

Alexandria din 22 mai 2009 
 
 
 Subsemnatii Bacarna  Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 26 mai  2009  la  afisarea procesului  verbal  al   

dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   22 mai 

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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