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PROCES  VERBAL 
 

 Incheiat astazi, 25 august 2009, orele 17,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care are loc in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, in prezenta a 19 
(nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, 2 (doi) fiind 
absenti motivat (dl. consilier Rinescu Marian si Jieanu Eugeniu-Gabriel). 
 Ca urmare, dl. consilier Pana Ion – 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 31.07.2009 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 
18 (optsprezece) 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. 1827 din 21 august 2009 si prin 
adresa nr. 21409 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii „Reamenajare cartie (zona bloc 500 PECO)”; 
 -proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii „Intersectii sens giratoriu (Alexandru Ghica, 1 Decembrie, Bucuresti – Dunarii)”; 
 -proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii „Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la ansamblul de locuinte 
ANL (zona SERE) in municipiul Alexandria; 
 -proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii „Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la Adapostul pentru familii, 
persoane adulte si copii aflati temporar in dificultate si fara adapost”; 
 -proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2009; 
 -proiect de hotarare cu privire la reducerea pe perioada determinata, a txelor si tarifelor rezultate ca 
urmare a aplicarii HCL nr. 24/26.02.2009 si HCL nr. 92/30.04.2009; 
 -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 introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarari: 
 -proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 6 din 31.01.2007 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare 
de 3,5 to. in municipiul Alexandria; 
 -proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri nationale „Montarea de 
panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la ansamblul de locuinte ANL (zona SERE) in 
municipiul Alexandria” si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect, din bugetul local al Primariei 
municipiului Alexandria; 
 -proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri nationale „Montarea de 
panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la Adapostul pentru familii, persoane adulte si copii 
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aflati temporar in dificultate si fara adapost” si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect, din bugetul local 
al Primariei municipiului Alexandria. 
 -proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Alexandria in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A. 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. Florina Linca  prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la  proiectul  de  hotarare  cu  privire  la aprobarea documentatiei 
tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reamenajare cartier (zona bloc 500 PECO), 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 reamenajarea acestui cartier este necesara, dar nu s-a prezentat 
documentatia justificativa pentru cheltuirea sumei de aproximativ 20 miliarde lei din proiectul de hotarare. 
S-au prezentat doar indicatorii tehnico-economici fara nicio documentatie care sa justifice acesti indicatori. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca zona PECO intra in program de reabilitare. Considera ca toate 
cartierele ar trebui reabilitate si propune ca aceasta reabilitare sa nu fie sablon, ci sa fie diferentiate intre ele. 
 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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Intersectii 
sens giratoriu (Al. Ghica, 1 Decembrie, Bucuresti – Dunarii)”, 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 si in acest caz se prezinta indicatorii tehnico-economici in 
valoare totala de 40 miliarde lei pentru 3 bucati intersectii. Este de parere ca documentatiile tehnico-
economice nu se intocmesc cu responsabilitate, se lucreaza in gluma, la gramada. Propune ca pe viitor 
aparatul de specialitate sa vina cu lucruri serioase in consiliu. 
 Dl. primar Victor Dragusin raspunde d-lui. consilier ca a avut posibilitatea de a intra in detaliile 
proiectului de hotarare la sedinta comisiei de specialitate. In proiectul de hotarare sunt prezentati numai 
indicatorii tehnico-economici, care urmeaza sa fie aprobati. Aceasta este o etapa a investitiei, urmand alte 
etape precum elaborarea Studiului de fezabilitate si o licitatie care stabileste costul lucrarii, care nu trebuie 
sa depaseasca indicatorii tehnico-economici. 
 Dl. consilier Filip Constantin considera ca pentru a evita orice confuzie din partea cetatenilor, cum 
ca nefiind de specialitate, consilierii locali nu pot cere detalii tehnice referitoare la proiectele de hotarari, 
trebuie precizat ca ei sunt cei care voteaza si au nevoie sa fie documentati atunci cand voteaza. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca timpul a fost foarte scurt pentru a se documenta, deoarece 
sedinta a fost convocata vineri, sambata si duminica trebuia sa se documenteze, luni sa vina la comisii si 
marti sa voteze proiectele de hotarari. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) voturi „impotriva”(d-nii. 
consilieri Nastase Stefan, 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 aprobarea documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii „Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la ansamblul 
de locuinte ANL (zona SERE) in municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
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activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nu i s-a explicat de ce la indicatorul „Constructii + montaj” la 
acest proiect de hotarare s-a prevazut 85% din valoarea totala a investitiei, iar la celalalt proiect de montare 
panouri solare s-a prevazut 24% din costul total al investitiei. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca un proiect de hotarare se refera la zona SERE, altul la Adapostul 
social, deci conditiile sunt diferite. 
 D-na. Florina Linca spune ca este vorba de doua constructii diferite, una se afla pe o terasa, iar 
cealalta la sol. 
 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, d-na. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii „Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la Adapostul 
pentru familii, persoane adulte si copii aflati temporar in dificultate si fara adapost” presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 si nefiind, dl. 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 
(sasesprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri Toader Dumitru si 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 reducerea, pe perioada determinata a aplicarii HCL nr. 24/26.02.2009 si HCL nr. 
92/30.04.2009, 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 Marzan Niculae spune ca la momentul in care s-au aprobat hotararile respective, a 
comentat ca tarifele sunt prea mari, desi se cunostea ca si Romania va fi afectata de criza. 
 Acum, dl. primar motiveaza reducerea acestor tarife cu faptul ca suntem in criza economico-
financiara, dar reducerea se face numai pentru trei luni. Spune ca are indoieli referitoare la anticiparea 
finalizarii crizei financiare in luna decembrie 2009. Mai spune ca pentru licitatiile aflate in derulare, tarifele 
nu mai pot fi date inapoi. 
 Considera ca aceste reduceri de tarife sunt legate de votul din noiembrie 2009. Nu este de acord cu 
reducerea pe o perioada limitata, ci pe perioada nedeterminata. 
 Dl. primar Victor Dragusin il asigura pe dl. consilier Marzan Niculae ca nu este vorba de un joc 
politicianist. La momentul in care s-au adoptat aceste hotarari situatia financiara a incasarilor Consiliului 
local era buna, dar in momentul de fata au scazut. Nu se stie ce va mai fi din ianuarie 2010. Deoarece 
incasarile la bugetul local sunt in momentul de fata de 15%, se propune reducerea acestor tarife. La licitatie 
se va porni de la aceste tarife, dar daca ofertantii vor ridica pretul peste acestea, inseamna ca oamenii au 
bani si pot sa plateasca. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca din executia  bugetara la 31 iulie, reiese ca veniturile din chirii 
s-au realizat 100%, iar in comparatie cu anul trecut au crescut cu 161%. Considera ca oamenii sunt cocosati 
de taxe, iar veniturile realizate provin totusi din micile activitati comerciale. 
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 Este de parere ca ar trebui aplicat un moratoriu asupra cresterii tarifelor, chiriilor, veniturilor din 
concesionari, iar anul viitor sa se revina la normal.Observa ca veniturile s-au realizat la inchirieri, desi nu 
toti si-au reinoit contractele, iar tarifele de inchiriere sunt mai mari decat preturile de vanzare si redeventele 
la concesionari. 
 Dl. primar spune ca a facut referire la executia bugetului consolidat, nu numai la inchirieri, iar 
referitor la veniturile realizate din inchirierea meselor in piata acestea sunt foarte mici, comparativ cu 
veniturile din alte activitati. 
 Dl. consilier Filip Constantin apreciaza ca binevenita propunerea d-lui primar, dar termenul pentru 
care se face reducerea e foarte scurt, in comparatie cu termenele procedurilor de licitatie si propune ca 
termenul sa fie pana la 1 august 2010. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca inchirierile vor fi foarte putine sau deloc, iar din ianuarie 2010 
este posibil ca taxele si tarifele sa fie scazute si mai mult. In proiectul de hotarare a facut trimitere la 31 
decembrie 2009 pentru ca e vorba de anul financiar 2009. 
 Nu se modifica hotararea pe fond. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, in varianta 
propusa de dl. Primar, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi 
„pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri Filip Constantin, Negreanu Florea) si 2 (doua) 
abtineri (d-nii. consilieri Toader Dumitru, Marzan Niculae), iar dl. consilier Nastase Stefan nu s-a aflat in 
sala. 

x 
x  x 

 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Liviu Lunganu prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 6 din 31.01.2007 
privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai 
mare de 3,5 tone 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. 
 Dl. consilier Voicila Florea propune sa se permita circulatia pe strada Negru Voda si str. Ion Creanga 
pentru autovehiculele care aprovizioneaza cu paine si produse de panificatie. 
 Dl. primar isi insuseste amendamentul respectiv, dar considera ca ar trebui extins pentru toate zonele 
unde se afla unitati de morarit si panificatie. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune sa ramana articolul asa cum este si sa se completeze „cu exceotia 
mijloacelor de transport care se aprovizioneaza de la Germino”. 
 Dl. primar propune interzicerea circulatiei pentru traseele din categoria C. 
 Tot dl. primar Victor Dragusin propune ca dupa art. 2 sa se introduca art. 21 care va avea urmatorul 
cuprins: 
 „Art. 11. Sunt scutite de la plata taxelor......... 
 - autovehiculele care aprovizioneaza societatile de morarit si panificatie numai pentru drumurile din 
anexa nr. 2.” 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata cu amendamentul propus de dl. primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 
voturi. (D-na. Panagoret Ioana nu se afla in sala). 

x 
x  x 

 In continuare, d-na. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri nationale „Montarea de panouri solare 
pentru producerea de apa calda menajera la ansamblul de locuinte ANL (zona SERE) in municipiul 
Alexandria” si a confirmarii cheltuielilor legate de proiect, din bugetul local al 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 nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. (Nu se afla 
in sala d-na. Ioana Panagoret). 
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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 aprobarea proiectului finantat din fonduri nationale 
„Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la Adapostul pentru familii, persoane 
adulte si copii aflati temporar in dificultate si fara adapost” si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect, 
din bugetul local al 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 nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi. (Nu se afla in sala d-na. Ioana Panagoret). 

x 
x  x 

 In continuare, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in 
Condiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A. 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 solicita sa fie invitat dl. Mircea Dumitrescu la aceasta sedinta, dar acest 
lucru nu este posibil din motive obiective. Spune ca dl. Mircea Dumitrescu a indeplinit aceasta misiune timp 
de doi ani si ar fi trebuit sa prezinte un raport de activitate. Solicita ca la urmatoarea sedinta de Consiliu 
local sa prezinte raportul de activitate insotit de executia bugetara pe cei doi ani. 
 Dl. presedinte de sedinta anunta ca se va proceda la vot secret si solicita propuneri pentru comisia de 
numarare a voturilor. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan propune pe d-nii consilieri Nastase Stefan (care refuza), Oana Ovidiu si 
Pisica Gheorghe, iar dl. consilier Toader Dumitru propune pe dl. consilier Tabacitu Stefan. Nemaifiind si 
alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor formata din domnii 
consilieri Oana Ovidiu, Pisica Gheorghe si Tabacitu Stefan si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se distribuie apoi buletinele de vot, se procedeaza la voturl secret si comisia de numarare a voturilor 
prezinta rezultatul votului: din 18 voturi exprimate 17 (saptesprezece) sunt „DA” pentru dl. Mircea 
Dumitrescu si 1 vot „NU”. 
 Dl. presedinte de sedinta prezinta apoi 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. presedinte de sedinta 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 septembrie 2009, conform HCL nr. 
178/21.12.2005. 
 Consiliul local ia act si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 433 a Directiei judetene pentru tineret Teleorman prin care solicita incheierea unui 
contract de asociere intre Directia judeteana pentru tineret Teleorman si Consiliul local al municipiului 
Alexandria. 
 Petitia va fi inaintata compartimentului de resort pentru a fi analizata in vederea elaborarii unui 
proiect de hotarare. 
 - Adresa nr. 3324/13.08.2009 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria prin care se aduce la 
cunostinta Consiliului local problemele existente la cosul de gaze arse de la Centrala Termica nr. 4, situatie 
sesizata si de locatarii blocului 305 intr-o sedinta anterioara. 
 Supune atentiei Consiliului local solutia tehnica de realizare a doua cosuri duble de inox, izolate, 
costul total d proiectului fiind de 219.615 lei, cu TVA si solicita aprobarea pentru realizarea acestui proiect, 
precum si asigurarea fondurilor necesare executarii acestuia. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune asigurarea fondurilor necesare realizarii proiectului propus. 
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 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca trebuie realizat proiectul respectiv pentru binele locatarilor 
blocului 305. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca TERMA SERV in cooperare cu Compartimentul de resort din 
primarie va transmite un raspuns clar locatarilor petenti, iar la rectificarea bugetara din luna septembrie se 
va analiza posibilitatea alocarii fondurilor necesare. 
 Se supune la vot propunerea domnului primar si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 124/17.08.2009 prin care Asociatia proprietarilor de apartamente Condominiul nr. 22 
Alexandria solicita analiza legalitatii constituirii Asociatiei de proprietari – Libertatii L7, prin sentina 
judecatoreasca definitiva si irevocabila. 
 Consiliul local ia act si Compartimentul Relatii pentru Asociatii de Proprietari va da raspunsul 
competent. 
 - Prin adresa nr. 19/05.08.2009, Asociatia de Proprietari Condominiul nr. 15 solicita fonduri 
financiare in valoare de 4.977 lei pentru izolarea blocului de infiltratiile de apa provocate de amplasarea 
sirenei de alarma pe acest bloc. 
 Consiliul local ia act de solicitare si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa inregistrata la nr. 18644 din 16.07.2009 prin care locatarii blocului G3 solicita sa fie invitati 
la negocieri pentru rezolvarea problemelor din Dosarul civil nr. 1318.1/740/2006, pe cale amiabila. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca exista un dosar pe rol si se va astepta sentinta instantei. 
 - Adresa nr. 7804 si 7805/2009 a Institutiei Prefectului Judetului Teleorman prin care se transmit 
adresele S.C. ATLASSIB S.R.L. si S.C. AUTOGARA INTERNATIONALA RAHOVA prin care solicita 
revocarea HCL 128/2009. 
 - Adresa nr. 6.36797/20.07.2009 prin care S.C. ATLASSIB S.R.L. solicita revocarea HCL nr. 
128/16.06.2009. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2009, plecarile si 
sosirile se fac in autogari. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca HCL 128/2009 este legala. 
 - Adresa nr. 4713/15.07.2009 prin care Autogara Internationala Rahova S.A. Bucuresti solicita 
revocarea HCL nr. 128/2009. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2009, plecarile si 
sosirile se fac in autogari. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca HCL 128/2009 este legala. 
 In continuare dl. presedinte de sedinta supune la vot Programul manifestarilor prilejuite de Zilele 
municipiului Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca are o propunere pentru conferirea titlului de „Cetatean de 
onoare al municipiului Alexandria, domnului Constantin Constantin. Propune ca titlul sa confere si avantaje 
materiale, sa se propuna o suma care sa se acorde. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune pe dl. Berceanu Dumitru pentru conferirea titlului de cetatean de 
onoare. 
 Propunerile vor fi discutate la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 
 Dl. consilier Toader Dumitru multumeste pentru executia bugetara prezenta prezentata, felicita pe dl. 
primar pentru ca s-a rezolvat circulatia pe banda 1 pe strazile Bucuresti si Dunarii. 
 Solicita ca in sedinta viitoare sa i se prezinte Raportul de audit financiar de la S.C. APA CANAL 
S.R.L. Alexandria. 
 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,           
                                    Pana  Ion                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului 
Alexandria din 25 august 2009 

 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 27 august  2009  la  afisarea procesului  verbal  al   

dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   25 august 

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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