
   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
       CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 

 Incheiat astazi, 31 iulie 2009, orele 10,00, in sedinta de indata a Consiliului local 
al municipiului Alexandria, care are loc in sala de sedinte a Primariei municipiului 
Alexandria, in prezenta a 14 (patrusprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) 
cati alcatuiesc Consiliul local, 7 (sapte) fiind absenti motivat (d-nii. consilieri Rinescu 
Marian, Bojan Cristian, Calota Florica-Ica, Mihailiteanu George, Nastase Stefan, 
Panagoret Ioana, Toader Dumitru). 
 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 municipiului Alexandria, dl.Victor Dragusin si loctiitorul secretarului 
municipiului Alexandria pe perioada concediului de odihna al acestuia, d-na Postumia 
Stefan, ca au fost invitati si se gasesc in sala, persoane care au tangenta cu problemele 
de pe ordinea de zi si secretariatul tehnic. 
 Inainte de prezentarea ordinei de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt 
obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 17.07.2009 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 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. 1678 din 30 iulie 2009 si prin adresa nr. 19795 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; 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte probleme urgente care sa 
fie cuprinse pe ordinea de zi si nefiind, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea 
de zi prezentata 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. 
 Luand cuvantul dl. consilier Filip Constantin intreaba daca preluarea acestui 
personal de catre Primarie afecteaza si sistemele de sanatate altele decat cele din 
sistemul Directiei de Sanatate Publica si se refera la Politie, Armata si Jandarmerie. 
 Dl. Primar Victor Dragusin precizeaza ca este vorba de preluarea doar a 
personalului sanitar de la cabinetele medicale scolare si gradinite. Arata ca este o 
problema legata de salarizarea acestui personal care trebuie mentinuta la actualele 
niveluri, acestea fiind aproape dubla fata de salariile din Primarie. 
 Mai informeaza ca Primaria Alexandria nu are de preluat nicio unitate 
spitaliceasca din teritoriu, deoarece spitalul mare este de interes judetean, iar cel de 
contagiosi si cel de bolnavi cronici sunt sectii ale spitalului judetean. 
 In cuvantul sau dl. viceprimar Ioan Voicu considera ca dupa preluarea acestui 
personal medical si a dispensarelor respective, trebuie sa se treaca neintrarziat la dotarea 
lor corespunzatoare – fiind vorba doar de 4 dispensare scolare, dar si la infiintarea 
altora, in asa fel incat fiecare unitate scolara sa aiba dispensar medical. 
 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. 
 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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de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 17 iulie 2009 

 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 22 iulie  2009  la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   

17 iulie 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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