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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 06 august 2015, orele 17,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 13 (treisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 

fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Streinu Marius, Petcu Marian Dragos, 

Abalaru Ion, Talpiga Stelica si Neacsu Ionut.  

 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila 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 sedinta legal constituita.  

 Tot 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, secretariatul tehnic, 

reprezentanti mass-media. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1587/03.08.2015, modificata de dispozitia nr. 0588/04.08.2015 si 

prin adresa nr. 20707/03.08.2015, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de 

zi: 
 -Prezentarea Deciziei nr. 27/2015 a Camerei de Conturi Teleorman ca urmare a Raportului de audit 

financiar nr. 72(901)/06.07.2015. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de 

zi si pentru ca nu sunt, supune la vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

 Se intra in ordinea de zi si dl presedinte de sedinta il invita pe dl primar Victor Dragusin sa 

prezinte Decizia nr. 27/2015 a Camerei de Conturi Teleorman ca urmare a Raportului de audit financiar 

nr. 72(901)/06.07.2015. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos intra in sala de sedinta si participa la lucrarile sedintei. 

Dl primar Victor Dragusin prezinta Decizia nr. 27/2015 a Camerei de Conturi Teleorman ca 

urmare a Raportului de audit financiar nr. 72(901)/06.07.2015. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca 

aceasta a fost emisa de directorul Camerei de Conturi Teleorman ca urmare a auditului financiar 

contabil intocmit de d-nii auditori Leon Virgil, Nitu Teodor si Mihai Petre, care au avut o misiune de 

audit normala. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca au fost mai multe subiecte considerate 

de d-nii auditori ca fiind nereguli de la legislatie, dorind sa inceapa cu subiectul pe care il considera cel 

mai important si cu efecte imediate asupra sportului alexandrean. Dl primar Victor Dragusin 

informeaza pe toti cei prezenti ca in anul 2014 o alta echipa de auditori formata din trei colegi ai celor 

din acest an, respectiv d-nii Parva, Ciorobescu si dl Liseanu, in cadrul misiunii de audit, avand si o 

reclamatie depusa la Camera de Conturi Teleorman inregistrata sub nr. 94323/2014, reclamatie care se 
referea la nelegalitatea finantarii Clubului Sportiv Scolar si a Clubului Sportiv Universitatea 

Alexandria, iar in cadrul acestei misiuni, cei trei auditori de anul trecut consemneaza „potrivit 

prevederilor art. 71, alin. 2 din Legea nr. 69/2000, legea educatiei fizice si sportului, Consiliile locale 

pot sa colaboreze sau sa se asocieze cu persoane juridice romane sau straine in vederea finantarii si 

realizarii in comun a aunor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, inclusiv cu 
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structuri sportive. Colaborarea sau asocierea se realizeaza pe baza de contracte de asociere in care se 

prevad si sursele de finantare reprezentand contributia fiecarei autoritati si administratiei publice 

implicate. Finantarea Consiliului local a fost efectuata in conformitate cu prevederile Legii 69/2000, in 

urma verificarii efectuate a rezultat ca asocierea Consiliului local cu cluburile sportive a fost efectuata 

cu respectarea prevederilor Legii 215/2001, legea administratiei publice locale, iar acordarea sumelo 

catre cluburi a fost efectuata cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2000.” De asemenea dl primar 

Victor Dragusin spune ca desi legile nu au fost schimbate, echipa de audit care a efectuat verificari in 

acest an, mentioneaza ca sunt finantari nelegale si fac trimitere directa catre Legea nr. 350/2005, lege 

pe care o dansii o interpreteaza ca fiind obligatorie pentru finantarea activitatilor sportive. Dl primar 
Victor Dragusin spune ca la vremea respectiva, executivul a explicat prin note de relatie care a fost 

logica legala pentru finantare, respectiv hotarari de Consiliu local care aveau doua componente, 
aprobarea asocierii si aprobarea contractului de asociere, iar toate sumele au fost prinse explicit, 

detaliate pe cluburi, iar cluburile justifica cum au efectuat cheltuielile prin transmiterea catre Serviciul 

Contabilitate a chitantelor, facturilor si asa mai departe, iar d-nii auditori in urma negocierii procesului 

verbal cu executivul au ramas la aceeasi parere, dansii si-au impus punctul de vedere si nu au negociat. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca a fost semnat procesul verbal, cu obiectiuni, care au fost trimise 

si la Camera de Conturi Teleorman, netinandu-se cont de acestea. De asemenea dl primar Victor 

Dragusin spune ca anul trecut finantarea a fost legala, iar anul acesta sa considerat ca fiind nelegala., 

decizia Camerei de Conturi fiindu-i opozabila, insemnand ca nu mai poate semna ordine de plata catre 

cluburi pana cand se va lua o hotarare la Serviciul Juridic al Curtii de Conturi a Romaniei. Dl primar 

Victor Dragusin spune ca exista posibilitatea ca in zece zile sa se conteste Decizia directorului Camerei 

de Conturi, acesta urmand sa transmita contestatia Curtii de Conturi a Romaniei unde Serviciul Juridic 

va analiza si obiectuinile, urmand sa emita o decizie, iar daca decizia Curtii de Conturi este favorabila 

anuland Decizia Camerei de Conturi se va da drumu la finantari, altfel exista dreptul de a se indrepta 

impotriva deciziei Curtii de Conturi a Romaniei in instantele de judecata. De asemenea dl primar 

Victor Dragusin spune ca efectele pot fi devastatoare pentru tot ceea ce inseamna sport in Romania nu 
doar pentru municipiul Alexandria, procedurile in multe orase fiind aceleasi. Dl primar Victor Dragusin 

mentioneaza ca Ministerul Tineretului si Sportului publica la data de 1 iulie 2015 in Monitorul Oficial 

modificarea Legii nr. 69/2000, mentionand „prin hotararea Consiliului local, Consiliului judetean se 

pot repartiza sume din bugetul local pentru finantara activitatii structurilor sportive locale constituite ca 

structuri non-profit in conditiile legii, participante la competitiile sportive locale, regionale, nationate, 

organizate in conformitate cu statutul si regulamentele federatiilor nationale pe ramura de sport….din 

sumele alocate pot fi finantate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor si programelor sportive, 

inclusiv cele de natura salariala”, lucru pe care l-a facut municipiul Alexandria si probabil peste 90% 

din UAT-urile din tara. Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca in Legea 350 nici un articol nu 

anuleaza sau modifica o prevedere a Legii 215, iar Legea 350 nu poate modifica o lege organica. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca cei trei auditori calculeaza un prejudiciu, deloc mic, care 

trebuie recuperat. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca Primarul si Consiliul local, prin Legea 215, 

sunt obligati sa finanteze sportul, fiind considerat tot in Legea 215 ca fiind de interes public local si nu 

exista prevederi in Legea 350 care sa anuleze articole din Legea 215. Tot dl primar Victor Dragusin 

spune ca in contestatie se va face referire si asupra notiuii de „prejudiciu”, folosit de cei trei auditori, 
care au acordat termen de trei luni de zile pentru a recupera banii cheltuiti pentru sport din anul 2012 

pana in prezent. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu mai poate sustine finantarea sportului, 

avand la baza hotarari ale Consiliului local, apreciate de cei trei auditori ca fiind nelegale, desi au fost 

verificate de Institutia Prefectului si nu au fost invocate in Contenciosul Administrativ, iar daca dupa 

instanta de la Curtea de Conturi raspunsul va fi in favoarea procedurii stabilite de Consiliul local se va 

da relua finantarea, iar daca raspunsul va fi nefavorabil vor trebui urmate proceduri dupa Legea 350, 

unde nu pot fi finantate decat cluburi care obtin prin hotarare de guvern titulatura de utilitate publica, 

iar apoi acestea sa participe la o licitatie publica. Dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca din cele 12 
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cluburi finantate, patru cluburi sunt de stat iar celelalte opt sunt private. Tot dl primar Victor Dragusin 

spune ca FCM, BCT si Fotbal Club Universitatea trebuiau sa se inscrie in campionate, iar in acest 

moment nu mai pot fi sustinuti financiar si nu se stie cat va mai dura aceasta stare de incertitudine. De 

asemenea dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca hotararea de consiliu judetean de infiintare a BCT 

a fost atacata la vremea respectiva in contencios administrativ de catre dl prefect Teodor Nitulescu, iar 

sectia de contencios administrativ a Tribunalului Teleorman a hotarat ca asocierea este legala si pot fi 

platite cotizatii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca mai sunt cateva subiecte considerate nelegale de Camera de 

Conturi, respectiv anumite lucrari facute de ASCE, pentru care s-a explicat ca lucrarile nu sunt 
finalizate. De asemenea au mai fost considerate nereguli cu privire la anumite constructii din 

municipiul Alexandria, pentru care s-au dispus verificari. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca la 
unitatile de invatamant, scolile generale au fost verificate privind acordarea unor sume de bani ca 

drepturi salariale obtinute in urma unor hotarari judecatoresti anterioare. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este pentru prima data de cand este consilier local 

cand se discuta despre un raport al Curtii de Conturi si ar fi vrut ca si raportul de anul trecut sa se fi 

facut public. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune spera ca dl primar Victor 

Dragusin s-a lamurit de faptul ca nu a fost nici o cerere a dansului la baza acestui control, sau ca ar fi 

facut ceva impotriva. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este un sustinator al sportului si 

a sprijinit financiar anumite cluburi sportive. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu stie ce au 

cautat d-nii de la Camera de Conturi anul trecut, dar de aceasta data, dupa ce s-a intamplat la nivel 

national, au pornit toate aceste verificari, mai ales la cluburile de fotbal unde sunt sume foarte mari. De 

asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor face referire la ce spun d-nii de la Camera de Conturi in 

descrierea abaterii, respectiv „cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia reticientelor constatate: 

Abaterea constatata s-a datorat cu precadere functionarii defectuase a formelor  control intern si audit 

intern, precum si exercitarii unei activitati nercorespunzatoare de catre managementul entitatii”. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este o formulare tip, folosita la toate punctele. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor citeaza in continuare „nu au fost respectate principiile 

economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor publice”. Tot dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor spune ca nu a vazut procesul verbal si raportul contine paginile de la 533 la 578 si solicita sa 

intre in posesia si celorlalte pagini. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuie 

finantat in continuare sportul in municipiul Alexandria si doreste sa se ia in calcul utilizarea mai multor 

fonduri din privat. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca aceasta finantare a fost atat de 

buna, de ce a mai fost nevoie de aparitia ordanantei de la 1 iulie 2015 la care s-a facut referire. Tot dl 

consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca cea mai mare parte a finantarii este de la Consiliul local 

pentru aceste entitati sportive si ar fi trebuit sa fie mai multa transparenta in cheltuirea banilor, motiv 

care ar fi putut trezi suspiciunile celor de la Camera de Conturi. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor 

spune ca s-au cheltuit sapte miliarde de lei si jumatate pentru o echipa de diviza D si ar trebui intrebate 

adversarele echipei ce bugete au acestea. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la echipa de 

handbal, care are deplasari in tara, are un buget de doua miliarde de lei si patru sute de mii, iar la fotbal 

sumele sunt imense. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu are dubii cu privire la faptul ca s-

ar fi facut un lucru gresit prin asocierea cu entitatile sportive, dar sumele de bani pentru unele cluburi 
sunt imense. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca asocierea cu un club sportiv 

inseamna justificarea tuturor cheltuielilor si intreaba de ce se tem toate cluburile sa prezinte  

cheltuielile. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor face referire in mod special la echipa de fotbal care 

cheltuie foarte multi bani pentru locul pe care il ocupa. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 

trebuie sustinut in continuare sportul si intreaba daca Consiliul judetean finanteaza pe Legea 350. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista finantare pe Legea 350 la Consiliul judetean, cum de 

altfel nu exista nicaieri in judetul Teleorman astfel de finantari. 
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Tot dl primar Victor Dragusin spune ca o singura data s-a ajuns la imputarea unor sume, 

respectiv acordarea catorva prime doamnelor din aparatul de specialitate al primarului in urma cu 

cativa ani, in rest toate subiectele legate de imputari s-au stins in instanta. De asemenea dl primar 

Victor Dragusin spune ca nu s-a facut de catre Curtea de Conturi un studiu legat de legalitatea sau 

nelegalitatea cheltuirii banilor, ci de legalitatea sau nelegalitatea, din punctul dansilor de vedere, al 

principiului de acordare al banilor. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca deconturile sunt facute de 

cluburile sportive lunar, conform contractului de asociere, totul fiind transparent,  lucruri vazute si de 

d-nii auditori dar pe care nu le-au mentionat. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca este 

intradevar un curent la nivel national legat de fotbal, dar la ceea ce s-a intamplat in alte zone ale tarii s-
a discutat de spaga, intorcandu-se bani la primari, iar dansul ii asigura pe toti cei prezenti ca nu a primit 

absolut nimic. Dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste FCM-ul s-a facut un lucru bun, 
respectiv ca s-a inregistrat contabil si s-au facut toate cheltuielile cu plata tuturor accesoriilor necesare. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin precizeaza ca echipa din municipiul Turnu Magurele are 

cheltuieli mai mari, iar acestea sunt cheltuielile la care ajunge o echipa de divizia B care isi plateste 

doate darile la stat. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca la echipa de baschet este vorba de o alta 

procedura, acolo se dau cotizatii, iar dansii au un alt tip de decontari. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca nici un club de fotbal din cele la care se face referire ca au 

probleme, nu au avut asocieri cu Consiliul local, Consiliul local facand asocieri cu anumite fundatii in 

care erau membrii suporteri ai echipei. Tot dl consilier Florea Voicila face referire la cheltuielile FCM-

ului in liga a 4-a, respectiv numarul jucatorilor si al staff-ului tehnic este dublu fata cel al echipei de 

handbal, baremurile de arbitraj sunt mult mai mari si pe langa echipa de seniori mai sunt si echipele de 

juniori si cadeti. Tot dl consilier Florea Voicila spune ca pe vremea cand se ocupa dansul de echipa, 

aceasta avea bugetul o treime din cel al echipelor competitoare din serie. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca niciodata unitatea administrativ teritoriala nu 

trebuie sa decida in materie de sport si entitate sportiva, trebuie baza sportiva intretinuta si o sustinere 

financiara, dar nu trebuie niciodata sa fie majoritara, aceasta trebuind sa fie in privat. 
 Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor face referire la o problema pe care a observat-o in 

raport cu privire la ASCE, respectiv „atribuirea contractelor de lucrari nr. 15220/20.06.2014 si 

33564/22.12.2014 catre ASCE nu s-au realizat prin aplicarea uneia din procedurile prevazute la art. 12, 

alin 1 din OUG 34/19.04.2006, ci prin incredintare directa incalcandu-se astfel precedurile art 19 din 

acelasi act normativ, deficienta este consemnata pe larg la punctul 2.1 din procesul verbal de 

constatare”, motiv pentru care a solicitat sa vada si procesul verbal. De asemenea dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor spune ca valoarea estimativa a abaterii constatate este de 44 de miliarde de lei, prin 

contracte de achizitie publica nelegal atribuite. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor face 

referire la cauzele si imprejurarile care au dus la cele constatate, respectiv exact cele care le-a enumerat 

si mai devreme, dar la consecintele economico-financiare ale abaterii constatate „consecinta este 

incalcarea principiilor de eficienta, eficacitate si economicitate in utilizarea fondurilor publice ca 

urmare a atribuirii contractului de achizitie publica la un pret stabilit de autoritatea contractanta fara 

promovarea concurentei intre operatorii economici si fara asigurarea transparentei si integritatii in 

procesul de achizitie publica”. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca daca la punctul in care se 

facea referire la sport parerile au fost impartite, la acest aspect sumele sunt clare. 
Dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca verificarea finantarii sportului in anul 2014 a fost 

facuta pe baza unei reclamatii si in anul 2015 tot pe baza unei reclamatii, pe care o va cere in instanta 

pentru a intra in posesia acesteia, pentru a vedea cine a facut-o. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca 

in ceea ce priveste ASCE-ul, raportul auditorilor reprezinta un punct de vedere al dumnealor, prezentat 

directorului Camerei de Conturi, iar aparatul de specialitate a trimis obiectiuni la acesta, obiectiuni care 

nu apar in decizie, deoarece era de ras pentru ca dansii au considerat ca incredintarea lucrarii catre 

ASCE care are serviciul delegat si lucrarile se pot face prin exceptie de la legea respectiva, iar la 

calculul sumei, aceea este valoarea contractului, nefiind executate nici 3 miliarde, iar auditorii au 
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calculat prejudiciu de 44 de miliarde, pe cand au fost cheltuiti 3 miliarde si probabil din acest motiv dl 

director al Camerei de Conturi nu a mai mentionat acest lucru. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca in perioada 2013-2014 a fost facut un raport al Camerei de 

Conturi Giurgiu si toate asocierile care au fost facute intre Consiliul local si cluburile sau asociatiile 

sportive au fost considerate legale, iar in raportul nr 87/30.06.2014 al Camerei de Conturi Teleorman se 

mentioneaza ca sunt legale asocierile si finantarile conform Legii 215/ 2001 si a Legii 69/2000, dupa 

raportul din 20.06.2014 s-a mai facut o singura asociere cu Baschet Club Canada. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca este de acord cu toate asocierile si finantarile care 

s-au facut, la vremea respectiva votand toate asocierile, dupa cum a mentionat si in nota de relatii 
solicitata de Camera de Conturi. De asemenea dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca OUG 

Ministerului Tineretului si Sportului nu absorba din punct de vedere procedural hotararile luate la 
vremea respectiva, nefiind retroactiva. Tot dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca in situatia de 

fata exista un blocaj, dar exista cai de contestare a deciziei Camerei de Conturi, demersuri care 

trebuiesc facute pentru a debloca aceasta situatie pe cale legala. De asemenea dl consilier Popescu 

Dumitru Dan spune ca nu trebuie sa se faca referire la faptul ca sunt pareri diferite in ceea ce priveste 

raportul auditorului, ca si in justitie existand doua complete diferite pot exista doua solutii diferite 

pentru aceeasi speta, facand referire la situatia in care s-a aflat dansul si dl Oprea Eduard Laurentiu 

cand au fost schimbati din functiile de viceprimari. 

Dl consilier Florea Voicila face referire la nota de relatii solicitata de d-nii auditori si spune ca a 

votat si va vota oricand va fi vorba de sport, precizand ca a facut sport si a ajuns la un nivel unic in 

Romania. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin facand referire la aceeasi nota de relatii, spune ca a votat 

pentru proiectele respective considerand ca este un lucru bun pentru copiii din municipiul Alexandria. 

De asemenea dl consilier Doncea Bogdan Alin spune ca nu vrea sa acuze pe nimeni, dar facand referire 

la o discutie in cadrul Consiliului local legata de studiile de fezabilitate care au avut loc la gradinite si 

scoli, spera ca si in acest caz se va face o contestatie si va fi luata in considerare la Curtea de Conturi, 
pentru a se debloca si aceasta situatie. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca in luna septembrie an curent, o parte din cluburile sportive 

care nu mai sunt finantate trebuie sa inceapa activitatea, ori in aceasta situatie nu pot continua 

activitatea sportiva. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca trebuie facuta o diferentiere intre structurile publice si 

cele private, structurile publice putand fi finantate in continuare, respectiv Clubul Sportiv Scolar si la 

Clubul Sportiv Teleorman Alexandria, auditorii nefacand referire la aceste doua cluburi deoarece au 

fost finantate corect. 

Dl primar Victor Dragusin face referire la ce a solicitat dl consilier Titirisca Florin Nicusor si 

spune ca in trecut Camera de Conturi nu a solicitat ca raportul sa fie prezentat in Consiliul local, iar 

acum a solicitat si a fost prezentat. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor face rost de procese verbale pe surse, deoarece dl consilier Florea Laurentiu 

precizeaza ca cei trei auditori de la Camera de Conturi nu au facut referire la CSS si CST, in decizia 

sau procesul verbal al Camerei de Conturi nu se face separatie intre CSS si CST fata de restul 

cluburilor. 
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca nu a invocat si nu a impus nimanui sa nu dea bani unor 

structuri sportive, iar cand a solicitat lamuriri a intrebat doar ce s-a facut cu banii si nu de ce se dau 

bani. De asemenea dl consilier Florea Laurentiu facand referire la nota de relatii spune ca in cererea 

auditorului s-a cerut un punct de vedere cu anumite cluburi, iar la dansul nu s-au regasit cluburile CSS, 

CST sau Baschet Club Teleorman. Tot dl consilier Florea Laurentiu spune ca pot fi finantate in 

continuare cluburile sportive punandu-i in legalitate si invatandu-i sa solicite finantare conform legii 

invocate de auditori, respectiv Legea 350. 
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Dl consilier Doncea Bogdan Alin il intreaba pe dl consilier Florea Laurentiu ce performanta ar 

putea face Baschet Game Canada, fiind vorba de copii in varsta de 7,8 sau 9 ani. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Florea Laurentiu a afirmat ca pot fi finantate in 

continuare cluburile sportive si il invita pe dansul sa initieze un proiect de hotarare in acest sens. De 

asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca banii sunt inca rezervati pentru cluburi sportive, nu au 

fost bagati la ultima rectificare a bugetului deoarece nu venise decizia Camerei de Conturi. 

Dl presedinte al clubului de fotbal-tenis atrage atentia asupra faptului ca in toate cluburile de 

sport activeaza sportivi de la 7 ani la cei mai invarsta si trebuie tinut cont ca acestia isi formeaza o 

sanatate foarte buna. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca toti colegii din Consiliul local doresc sa finanteze sportul, 

dar a aparut aceasta stare de blocaj si se incearca sa se gaseasca cat mai repede o solutie 
corespunzatoare, dar in momentul de fata decizia Camerei de Conturi este obligatorie, iar nedispunerea 

sau neurmarirea de catre conducere a masurilor transmise de Camera de Conturi constituie infractiune 

si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda. De asemenea dl primar Victor Dragusin 

spune ca daca nu va fi o solutie favorabila la Curtea de Conturi a Romaniei, va fi nevoie de o intalnire 

in care sa se puna in discutie daca se va da drumul procedurii pe Legea 350, sau varianta unor noi 

hotarari de Consiliu local deoarece noua Ordonanta a Guvernului nu este retroactiva. Tot dl primar 

Victor Dragusin spune ca se va afla cine a facut reclamatie la Camera de Conturi, dar pana in acel 

moment nu poate acuza pe nimeni de nimic. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca daca se va aplica 

aceasta decizie pentru Primaria municipiului Alexandria, va cere oficial d-lui presedinte al Curtii de 

Conturi Romania, dl Nicolae Vacaroiu, sa aplice aceasta decizie in toata tara, considerand ca nu pot fi 

tratate cu masuri diferite UAT-uri diferite, fiind nevoie de aceeasi masura peste tot si sa nu ramana 

municipiul Alexandria vaduvit. 

Dl consilier Florea Voicila intreaba cand pot fi demarate procedurile pe Legea 350. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acestea pot demara si din ziua urmatoare, dar nu stie in cat 

timp cluburile respective pot obtine Hotarare de Guvern pentru utilitate publica, deoarece fara aceasta 
nu pot participa la licitatie. 

Dl primar Victor Dragusin roaga d-nii consilieri, ca in urmatoarea sedinta ordinara sa se faca 

propuneri pentru acordarea titlului de cetatean de onoare. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                Florea Voicila                                                                    Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

                   Nr. 21620 din 11.08.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 06.08.2015 

 

 

 

 Subsemnatii,   Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 11.08.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  06.08.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                                               INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


