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 Incheiat astazi, 08 decembrie 2008, orele 16,00, in sedinta extraordinara a 
Consiliului local al municipiului Alexandria, care are loc in sala de consiliu a 
Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri, din 
totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti motivat 4 
consilieri (d-nii. Pana Ion, Tabacitu Stefan, Murga Ion-Catalin, Filip Constantin).  
 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, d-na. Haritina Gafencu – 
director Directia buget, finante, taxe si impozite, persoane care au tangenta cu 
problemele de pe ordinea de zi, reprezentanti mass-media, d-na. Doina Berechet si dl. 
Samuel Bacarna  din partea secretariatului tehnic. 
 Inainte de prezentarea ordinei de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt 
obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 28.11.2008 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 16 (sasesprezece) voturi 
„pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Badulescu Adrian).  
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) si (3) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin dispozitia nr. 2710 din 04 decembrie 2008 si prin adresa nr. 23196 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2008. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de probleme urgente care 
sa fie cuprinse pe ordinea de zi si nefiind, supune la vot ordinea de zi prezentata de dl. 
primar 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 anexa la proiectul de hotarare cu 
privire la  
 
 



rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 2008 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. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca referitor la Filarmonica din Viena care ar 
urma sa sustina un concert la Alexandria in data de 21 decembrie a reusit sa discute cu 
agentii economici care au promis sustinerea financiara a aproximativ 10-12 mii euro. 
Solicita permisiunea consilierilor ca diferenta de bani de cca. 100-150 milioane lei 
vechi, in situatia in care nu va putea fi acoperita cu sprijinul agentilor economici, sa 
fie prevazuta la rectificarea bugetului local din 17.12.2008. 
 Deoarece s-au retras sumele aferente pentru finantarea salariatilor la Legea 
76/2002 pentru lunile noiembrie, decembrie, vor fi prevazute si acestea la rectificarea 
din 17.12.2008, ele insemnand un efort financiar de cca. 800 milioane lei vechi. 
Informeaza ca a solicitat A.D.P. sa dea in judecata A.J.O.F.M. pentru aceste retrageri 
de sume. 
 (A venit dl. consilier Filip Constantin). 
 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,           
              Florea Voicila                                                          Jr. Iulian Purcaru 


