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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
       CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 

 Incheiat astazi, 26 februarie 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 consilieri (d-nii. Filip Constantin si Mihailiteanu George)  
 Ca urmare, dl. consilier Voicila Florea – 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. 
 De asemenea, 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 17.12.2008 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. 313 din 13 februarie 2009 si prin 
adresa nr. 4150 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-lui. consilier Rinescu Marian ca membru in comisia 
pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pentru anul 
2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scutirea de la plata impozitului pe terenurile intravilane afectate de 
inundatii, pentru contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL 104/19.11.2008 privind inchirierea prin licitatie 
publica a unor terenuri pentru amenajarea de adaposturi pentru animale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la reabilitarea Centrului de zi pentru persoane varstnice din municipiul 
Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD privind construire Restaurant + spatii de cazare in 
strada Negru Voda nr. 100-102, din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD construire „Service auto SHOWROOM, 
imprejmuire si utilitati” pe DJ 504, Alexandria – Cernetu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la amenajarea targului pentru comercializarea autovehiculelor si a 
altor produse industriale second-hand in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare 
si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria 
si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor, 
apartinand domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de 
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interes comercial; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 8 din 07.01.2009 cu privire la 
aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 107 B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii, nr. 304-308, Piata Unirii – platforma; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand 
domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii, nr. 304-308, Piata Unirii – parter hala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local, situat in strada Lupeni; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local, situat in strada Bucuresti, zona bloc 704; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local, situat in strada Dunarii, zona FRULEG; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea traseelor si statiilor de imbarcare/debarcare, altele decat 
autogara pentru transportul public de persoane in regim judetean si interjudetean; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria ca facand parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuire conform Legii nr. 
10/2001; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 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  si a urmatoarelor proiecte 
de hotarare: 

- proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2009; 
- proiect de hotarare cu privire la reabilitarea Centrului de zi pentru persoane varstnice din 

municipiul Alexandria; 
- proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 8 din 27.01.2009 cu privire 

la aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul 
Alexandria; 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
 - proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor 
agroalimentare, a targurilor si oboarelor din municipiul Alexandria.  
 - proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii valorii de investitie si a indicatorilor tehnico 
economici pentru obiectivul „Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 in municipiul Alexandria”; 
 - proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii valorii de investitie si a indicatorilor tehnico 
economici pentru obiectivul „Modernizare retea agent termic primarde la CT zona la PT-uri in municipiul 
Alexandria”;  
 - proiect de hotarare cu privire la preluarea prin transfer a doua autovehicule disponibilizate de la 
Inspectoratul General al Politiei. 
 - proiect de hotarare cu privire la aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si 
alte locuri publice din municipiul Alexandria. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarare: 
 
 - cu privire la organizarea concursului si constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor 
de jurist si de economist vacante in cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului 
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Alexandria; 
 - modificarea HCL nr. 51/02.10.2008 privind constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria; 
 - modificarea HCL nr. 52/02.10.2008 privind constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local 
al municipiului Alexandria; 
 - modificarea HCL nr. 53/02.10.2008 privind constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria. 
 Toate proiectele de hotarare 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 sale, precum si cele propuse de dl. consilier Marzan Niculae si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul 
compartimentului de resort la  proiectul  de  hotarare  cu  privire  la desemnarea domnului consilier Rinescu 
Marian ca membru in comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia 
copilului, 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. Haritina Gafencu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la scutirea de la plata impozitului pe terenurile 
intravilane afectate de inundatii, pentru contribuabilii persoane fizice, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexa la proiectul de 
hotarare cu privire la modificarea HCL 104/19.11.2008 privind inchirierea prin licitatie publica a unor 
terenuri pentru amenajarea de adaposturi pentru animale, 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 propune ca serviciul de specialitate al primariei sa faca o proiectare 
corespunzatoare, in functie de solicitari, iar proiectul sa fie gratuit pentru crescatorii de animale. 
 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 continuarea ordinei de zi, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele 
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea PUD privind construire Restaurant + spatii de cazare in strada 
Negru Voda nr. 100-102, 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 Tabacitu Stefan spune ca acest proiect de hotarare se introduce a 3-a sau a 4-a oara pe 
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ordinea de zi a Consiliului local. El a fost respins pana acum pentru ca nu avea prevazut numarul de locuri 
de parcare obligatorii, corelat cu numarul de locuri de cazare. 
 In cazul de fata se vine cu acelasi numar de locuri de parcare, dar cu un numar de locuri de cazare 
mai mic fata de proiectul anterior. 
 S-au prevazut chiar camere cu un singur pat, ceea ce nu a vazut la alte unitati hoteliere. 
 Considera ca proiectantul nu si-a revizuit pozitia si de aceea nu va vota proiectul pentru ca nu il 
considera in concordanta cu legea. Proiectul tehnic nu e corect intocmit. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca trebuie sa existe o atitudine pozitiva fata de investitorii 
din Alexandria. Ceea ce propune este un lucru benefic orasului, deci trebuie aprobat. 
 Dl. Mihail Mitroi spune ca in varianta aceasta, deoarece nu s-a putut mari numarul de locuri de 
parcare s-a redus numarul de locuri de cazare, iar documentatia prezentata este pentru PUD, nu constituie 
proiectul tehnic de executie. Considera ca este legal intocmit. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca initiatorul acestei investitii trebuie incurajat. El nu va primi 
autorizatia de functionare, daca nu va avea, in proiectul tehnic de executie, respectate toate legile. 
 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 doua abtineri (domnii consilieri 
Tabacitu Stefan si Pana Ion). 
       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 PUD construire „Service auto 
SHOWROOM, imprejmuire si utilitati”pe DJ 504, Alexandria-Cernetu, 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 intreaba daca terenul respectiv nu face parte din loturile stabilite pentru 
Legea 10/2001, iar dl. primar Victor Dragusin raspunde ca nu face parte din acele loturi. 
 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la amenajarea targului pentru comercializarea autovehiculelor si a altor produse 
industriale second-hand 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 unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Alexandru Popa prezinta referatul ADP Alexandria si 
anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, 
depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate, 
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 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea 
tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor, apartinand 
domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes 
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comercial, 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 Ganea Filica propune incadrarea statiei auto 1 Mai, pe ambele sensuri in zona 2, nu in 
zona 1. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca proiectul de hotarare contine cresterea spectaculoasa a taxelor 
(de 4-5 ori fata de cele anterioare). Propune ca taxele anterioare sa fie dublate. Considera ca raportul de 
evaluare va fi inutil daca se fixeaza din start tarifele. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu este vorba despre taxe si impozite. Se fixeaza pretul de 
pornire a licitatiilor pentru inchirieri, nu si pentru concesionari sau vanzari. 
 Considera ca este corect ca statia auto „1 Mai” sa fie incadrata in zona 2. 
 Dl. consilier Nastase Stefan constata ca nu exista o corelare a cotelor de chirii cu cele de 
concesionare si vanzare. Observa ca exista unele terenuri care se vand mai ieftin decat daca sunt inchiriate. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
varianta propusa de dl. primar si cu amendamentul domnului consilier Ganea Filica si se aproba cu 12 
(treisprezece) voturi „pentru” si 7 (sapte)  abtineri (domnii consilieri Negreanu Florea, Nastase Stefan, 
Jieanu Eugen-Gabriel, Rinescu Marian, Marzan Niculae, Toader Dumitru si Draghici George). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice 
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 ar trebui sa se faca diferentiere intre tarife, pe articole vandute. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-au facut modificarile solicitate la comisiile de specialitate. 
 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada Alexandru Ghica nr. 107 B, 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 nu exista o corelare a preturilor de inchiriere si vanzare pentru 
aceeasi zona de interes. Propune ca tariful pentru aceste teren sa fie de 100 euro/m.p. 
 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”, un vot „impotriva” (dl. consilier Nastase 
Stefan) si 2 (doua) abtineri (domnii consilieri Negreanu Florea, Rinescu Marian). (Nu se afla in sala dl. 
consilier Jieanu Eugen-Gabriel). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi 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, 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. 
 (dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel nu se afla in sala) 
       x 
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      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 inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
comerciale apartinand domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii nr. 304-308, Piata Unirii 
– parter hala, 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 intreaba daca aceste spatii se afla sub contract sau in litigii, iar dl. 
primar Victor Dragusin raspunde ca nu exista litigii. 
 Dl. Mihail Mitroi spune ca o parte din spatiile care se scot la inchiriere au contracte valabile pana in 
28.02.2009. Alta parte au contracte in vigoare, dar a fost nevoie sa se faca reactualizarea suprafetelor. 
 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. Mihail Mitroi 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, situat in strada Lupeni, 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 observa ca este interesat, de aceasta inchiriere, un agent economic care 
are un chiosc in vecinatate, teren pe care trebuie sa il cedeze in momentul in care castiga licitatia. Intreaba ce 
garantie exista ca va ceda acest teren. 
 Dl. Mihail Mitroi spune ca agentul respectiv a semnat o declaratie conform careia in momentul 
scoaterii la licitatie va renunta la contractul pentru chiosc. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba in 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local, situat in strada Bucuresti, zona bloc 704, 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. Mihail Mitroi 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, situat in strada Dunarii, zona Fruleg, 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 vechea hotarare referitoare la acest spatiu trebuia sa fie 
anulata. 
 Mai spune ca exista un proces pe rol si ca este nevoie ca in Consiliul local sa se prezinte materialele 
corecte si legale. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-au facut modificarile propuse de comisiile de specialitate si   
s-a introdus articolul 4. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotatare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba in unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
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 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Boboc Valentin prezinta raportul compartimentului de 
resort la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea traseelor si statiilor de imbarcare/debarcare, altele decat 
autogara 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 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la stabilirea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria ca facand parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuite conform Legii nr. 10/2001, 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 intreaba de ce nu i se da teren acolo unde au fost stabilite loturile pentru 
Legea 10/2001. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca persoana care urmeaza sa-i fie retrocedat acest teren are deja 
contract de concesiune pe fostul sau teren, deci urmeaza sa i se retrocedeze acelasi teren. 
 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compsrtimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la preluarea prin transfer a doua autovehicule disponibilizate de la Inspectoratul 
General al Politiei, 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. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii valorii de investitie si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare PT1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 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 Nastase Stefan spune ca pentru PT 20 exista un parteneriat cu S.C. IND-DOR GRUP 
S.A. Iasi. Intreaba daca s-a realizat acel parteneriat, pentru ca atunci ar trebui scos PT 20 de la aceasta 
reactualizare a valorii de investitie. 
 Dl. Aurel Gogoi spune ca nu s-a incheiat contractul de asociere deoarece reprezentantul IND-DOR 
GRUP S.A. Iasi nu s-a mai prezentat. 
 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 actualizarii valorii de investitie si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Modernizare retea agent termic primar de la CT zona la PT-uri 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 Nastase Stefan intreaba care sunt situatiile de la care se pleaca. Spune ca ar fi trebuit 
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prezentate in proiectul de hotarare atat valorile initiale, cat si cele actualizate. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca ar fi bine sa fie cunoscute traseele pentru a nu se executa pavaje in 
acele zone. 
 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. Marzan Niculae prezinta expunerea de motive la proiectul 
de hotarare cu privire la organizarea concursului si constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea 
posturilor de jurist si de economist vacante in cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 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. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan este de parere ca in momentul de fata este nevoie doar de ocuparea 
postului de jurist. Nu crede ca este nevoie si de un economist. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune deasemenea ca nu vede cu ce ar ajuta un economist in aparatul 
permanent al Consiliului local. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu are cunostinte economice si are nevoie in anumite 
probleme sa se consulte cu un specialist. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca la sedintele pe comisii, consilierii nu fac figuratie. Studiaza 
acasa materialele si fiind economist de profesie, tot intreaba si are nevoie de unele lamuriri, pentru ca nu se 
ofera toate datele. Daca s-ar angaja un economist, acesta ar solicita toate documentele necesare pentru 
lamurirea consilierilor. Toate proiectele de hotarari ar avea o fundamentare economica si nu s-ar mai balbai 
in consiliu. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca 99% din proiectele de hotarari nu au nevoie de economisti 
pentru a fi redactate. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu stie ca are proces in instanta Consiliul local. Acesta este 
reprezentat de juristii primariei, iar consilierii nu cunosc nimic despre aceste procese. Nu doreste 
transformarea Consiliului local intr-un obiect de decor. 
 Roaga pe dl. presedinte de sedinta sa supuna la vot proiectul de hotarare propus. 
 Dl. consilier Nastase Stefan sustine ca este nevoie si de angajarea unui economist, pentru ca nu este 
corect ca, pentru documentare, consilierii sa se adreseze aparatului de specialitate al Primarului, solicitand 
informatii care oricum li se prezinta trunchiat. 
 Amiteste ca a cerut audit la TERMA SERV, dl. primar a informat ca s-a incheiat, dar raportul nu le-a 
fost prezentat nici pana astazi. 
 Daca va exista aparatul permanent de lucru al Consiliului local va exista o corespondenta oficiala 
intre legislativ si executiv. 
 Chiar daca vor sta pe hol sau in sala de sedinte, cele doua persoane vor trebui angajate. 
 Dl. presedinte de sedinta solicita propuneri pentru comisia de concurs, iar dl. consilier Marzan 
Niculae propune pe domnii consilieri: Tabacitu Stefan, Voicu Ioan (nu accepta), Toader Dumitru, Nastase 
Stefan, Murga Ion-Catalin. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan propune pe dl. consilier Marzan Niculae, pe dl. Lungu Marian (jurist la 
Primaria Alexandria) si pe d-na. Dumitrescu Cornelia – ca secretar al comisiei. 
 Termenul pana la care trebuie organizat concursul este de 15 aprilie 2009, la propunerea domnului 
consilier Marzan Niculae. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan face propuneri si pentru comisia de solutionare a contestatiilor: dl. 
Pisica Gheorghe, dl. Voicu Ioan (nu accepta), dl. Negreanu Florea, dl. Calota Florica-Ica, d-na. Gafencu 
Haritina si d-na. Linca Florina, iar ca secretar al comisiei propune pe d-na. Toma Adriana. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiilor si termenul 
pana la care trebuie sa se desfasoare concursul si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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 Supune apoi la vot proiectul de hotarare in varianta propusa de initiator si se obtin 6 (sase) voturi 
„pentru” (domnii consilieri Negreanu Florea, Nastase Stefan, Jieanu Eugen-Gabriel, Rinescu Marian, 
Marzan Niculae, Toader Dumitru) si 13 (treisprezece) abtineri. 
 Se supune la vot in continuare, proiectul de hotarare in varianta propusa de dl. consilier Tabacitu 
Stefan, de angajare numai pe postul de jurist si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Marzan Niculae prezinta expunerea de motive la proiectul 
de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 51/02.10.2008 privind constituirea comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes 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. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-a mai discutat acest lucru si acum cateva luni. Considera ca nu 
are rost bulversarea procesului de organizare a licitatiilor. 
 Consilierii locali pot participa, ca observatori, oricand, la aceste licitatii, iar daca se doreste acest 
lucru, vor fi invitati in scris toti consilierii care doresc sa participe la licitatii. 
 In mandatul trecut au facut parte si consilierii locali din comisiile de licitatie, dar au fost cazuri cand 
nu au putut participa si nu doreste sa se mai creeze astfel de situatii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca dl. primar omite sa spuna consilierilor, incalcarile grave ale 
legii, din mandatul trecut. Spune ca nu este de acord cu calitatea de observator, ci doreste ca si consilierii sa 
fie membri in aceste comisii. 
 Aminteste despre licitatia din zona SERE care a fost publicata intr-un singur ziar si foarte putine 
persoane au luat cunostinta de ea. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se obtin 5 (cinci) voturi „pentru” (domnii consilieri Negreanu Florea, Nastase Stefan, 
Jieanu Eugen-Gabriel, Marzan Niculae, Toader Dumitru) si 14 (patrusprezece) abtineri. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. consilier Marzan Niculae prezinta expunerea de motive la 
proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 52/2 octombrie 2008 privind constituirea comisiei 
municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului 
public sau privat de interes 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 pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se obtin 5 (cinci) voturi „pentru” (domnii consilieri Negreanu Florea, 
Nastase Stefan, Jieanu Eugen-Gabriel, Marzan Niculae, Toader Dumitru) si 14 abtineri. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. consilier Marzan Niculae prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 53/02.10.2008 privind constituirea comisiei 
municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public 
sau privat de interes 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 pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se obtin 5 (cinci) voturi „pentru” (domnii consilieri Negreanu Florea, Nastase 
Stefan, Jieanu Eugen-Gabriel, Marzan Niculae, Toader Dumitru) si 14 abtineri. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
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hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei luni, 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 Tabacitu Stefan propune pe dl. consilier Tulpan Dumitru pentru functia de presedinte de 
sedinta pe urmatoarele trei luni.  
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca dl. Tulpan Dumitru sa fie presedinte de sedinta  
si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 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. 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 martie 2009, conform HCL 
178/21.12.2005. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot acest tabel si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Referatul A.A.S.P.S. Alexandria nr. 783/2009 privind acordarea unui ajutor financiar domnului 
NAE MARIN, domiciliat in Alexandria, strada Cuza Voda, bl. 307, sc. A, et. 2, ap. 12, in cuantum de 5000 
lei. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de acordare a unui ajutor financiar in suma de 
5000 lei domnului NAE MARIN si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Ancheta sociala nr. 787/2009 a A.A.S.P.S. Alexandria intocmita pe baza sesizarii Asociatiei de 
proprietari – Condominiul nr. 4 – privind pe Mares Lica, domiciliata in bloc 304, ap. 87. 
 Consiliul local ia act de ancheta sociala si de faptul ca nu exista cadrul legal pentru stingerea datoriei 
pe care persoana in cauza o are fata de asociatia de proprietari, de catre Primaria Anexandria. 
 - Adresa nr. 14/2009 prin care C.S.S. Alexandria solicita sprijin financiar in cuantum de 15.000 lei 
pentru realizarea obiectivelor de performanta propuse de Sectia de Judo. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca Sectia nu are personalitate juridica, deci nu se poate asocia cu 
Consiliul local. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-ar putea discuta despre o eventuala asociere dupa aprobarea 
bugetului. 
 - Adresa nr. 36/2009 prin care C.S.S. Alexandria solicita realizarea unui contract de asociere cu 
Consiliul local Alexandria si sprijin financiar in cuantum de 44.000 lei. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca avem un an de criza si crede ca trebuie sa se incerce de a scapa de 
astfel de solicitari. Fiind unitati patronate de Ministerul invatamantului, sa solicite bani de acolo, iar 
Consiliul local sa nu mai dea cu banii. 
 Dl. consilier Voicila Florea spune ca modelul de contract anexat este foarte vag intocmit. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-ar putea discuta eventualitatea unei asocieri dupa aprobarea 
bugetului local. 
 - Adresa inregistrata la nr. 4085 din 13.02.2009 prin care dl. deputat Adrian Badulescu solicita 
inchirierea unui spatiu pentru infiintarea Cabinetului Parlamentar in municipiul Alexandria, Circumscriptia 
electorala nr. 36 Teleorman. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca urmeaza sa fie identificate solutii. 
 - Adresa nr. 1/2009 a Clubului Municipal de Sah „Teleorman” Alexandria prin care solicita sprijin, 
moral si material, pentru activitatea sahista a Clubului municipal de Sah „Teleorman” Alexandria. 
 Solicita ajutor financiar si o locatie pentru sediul Clubului. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca urmeaza sa se discute dupa aprobarea bugetului. 
 - Cererea d-lui. Ciobanu Alexandru, lider al organizatiei sindicaleal sindicatului liber ADP din cadrul 
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Serviciului Public CTDTDM Alexandria prin care solicita modificarea organigramei si a drepturilor 
salariale pentru angajatii care au obtinut licenta la absolvirea de studii superioare in diferite specializari. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca organigrama CTDTDM va fi supusa aprobarii Consiliului local 
in sedinta din luna martie 2009. 
 - Cererea d-nei. Mihai Nela, referent la Serviciul Public CTDTDM Alexandria, inregistrata la nr. 
4949/24.02.2009, prin care sesizeaza o serie de nereguli in activitatea Serviciului CTDTDM si solicita 
sprijinul primarului si al Consiliului local in rezolvarea lor. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune formarea unei comisii de consilieri locali care sa analizeze 
situatia dintre d-na. Mihai Nela si conducerea CTDTDM, precum si dintre dl. Ciobanu Alexandru si aceeasi 
conducere.. 
 - Cererea d-lui. Ciobanu Alexandru, sef serviciu la activitatea CTDM in cadrul Serviciului Public 
CTDTDM Alexandria, care reclama modificarea tabelelor de programare a personalului din subordinea sa 
pentru desfasurarea activitatii in timpul sarbatorilor legale de iarna, de catre dl. Besliu Stefan, director 
adjunct, care nu coordoneaza serviciul respectiv. 
 Comisia formata din consilierii locali va analiza situatia semnalata. 
 - Raportul de activitate al delegatiei care a vizitat Morlaix Communaute, Franta in perioada 16.02.-
19.02.2009. 
 Consiliul local ia act de raportul respectiv. 
 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. 
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