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PROCES  VERBAL 

 
 Incheiat astazi, 16 septembrie 2008, 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 20 (douazeci) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati 
alcatuiesc Consiliul local, fiind absent motivat 1 consilier (dl. Filip Constantin).  
 Ca urmare, d-na. consilier Panagoret Ioana – 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. Postumia Stefan – director 
Directia administratie publica locala, d-na. Florina Linca – director Directia tehnic 
investitii, dl. Arhitect sef – Mihail Mitroi, dl. Adrian Bazaran – director S.C. APA SERV 
S.A. Alexandria, dl. Valentin-Gabriel Boboc – director S.C. TRANSLOC PREST S.A. 
Alexandria, dl. Aurel Gogoi – inginer sef la S.C.  TERMA SERV S.R.L. Alexandria, dl. 
Eugeniu Hainagiu – director Politia Comunitara a municipiului Alexandria, reprezentanti 
mass-media, d-na. Doina Berechet si dl. Samuel Bacarna din partea Secretariatului 
tehnic. 
 D-na. presedinte de sedinta da cuvantul, in continuare, domnului Ivan Marius – 
reprezentantul Grupului de firme „PHOENIX” Bucuresti care isi prezinta intentia de a 
dezvolta un proiect imobiliar in municipiul Alexandria. 
 Solicita aprobarea PUZ pentru zona centrala din jurul Bancii Transilvania (str. 
Bucuresti intersectie cu strada Libertatii), al carui cost il va suporta Grupul de firme, in 
schimbul concesionarii terenului pe care urmeaza sa construiasca o parcare subterana 
moderna si o cladire pentru birouri. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan intreaba cate locuri va avea parcarea, iar dl. Ivan 
Marius raspunde ca vor fi 70 locuri, din care 19 rezervate firmei, restul date in 
administrarea Primariei. 
 In continuare, d-na. 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. 1931 din 09  septembrie 2008 si prin adresa nr. 16366 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor consilieri in comisii de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica a 
municipiului Alexandria; 



- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local in 
comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar 
din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local in 
Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 
Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui membru in Consiliul de 
Administratie al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria si modificarea HCL nr. 
27/18.07.2008; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea preturilor de furnizare apa potabila 
si a tarifelor de canalizare, epurare prestate de S.C. APA SERV S.A. Sucursala 
Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru transportul public 
local de calatori prestat de S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la plata contributiei, sub forma de cotizatie, de 
municipiul Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, catre Asociatia 
Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, ca membru fondator; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea datei privind inceperea, respectiv 
intreruperea furnizarii energiei termice pentru incalzire in municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal la Politia comunitara a municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea strategiei locale privind accelerarea 
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice din municipiul Alexandria pentru 
perioara 2008-2013; 

- Proiect de hotarare cu privire la aplicarea la Programul national de imbunatarire 
a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi si aprobarea contractarii finantarii; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea 
locuintelor sociale din municipiul Alexandria pe anul 2008, constituirea comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte sociale si intocmirea listei de prioritati; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului 
Alexandria cu Clubul Sportiv Atletico Alexandria pentru sustinerea activitatii de baseball 
la nivelul municipiului Alexandria; 

- Proiect  de   hotărâre   cu  privire la darea in folosinta gratuita catre Palatul 
copiilor Alexandria, a imobilelor (cladiri si terenul aferent acestora) situate in municipiul 
Alexandria, strada Av. Al. Colfescu, nr. 18 si 20; 

- Petitii si interpelari.  
 D-na. 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 a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de 
functii si a numarului de personal la Politia Comunitara a municipiului Alexandria. 
 Dl. consilier Toader Dumitru intreaba care este motivul retragerii organigramei, 
iar dl. primar Victor Dragusin spune ca avand in vedere perspectivele de dezvoltare a 
acestui serviciu public, a convenit cu dl. director Hainagiu Eugeniu, ca este mai bine sa se 
cuprinda in organigrama si infiintarea unui dispecerat si logistica necesare pentru 
monitorizarea video a orasului. Este nevoie pentru aceasta de un nou aviz de la Agentia 
Nationala a Functionarilor Publici. 



 Nemaifiind si alte propuneri, d-na. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de 
zi prezentata, cu propunerea de retragere facuta de dl. primar si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 Inainte de intrarea in ordinea de zi, d-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt 
obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 30 august 2008, care a fost prezentat si studiat 
la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si pentru ca nu sunt, 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 19 (nouasprezece) 
voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Badulescu Adrian).. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct se dezbate proiectul de 
hotarare cu privire la desemnarea unor consilieri in comisiile de specialitate pe domenii 
de activitate ale 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 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. Postumia Stefan prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a 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 Toader Dumitru propune modificarea art. 83 din Regulament in 
concordanta cu prevederile art. 34 din Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu 
modificarile si completarile ulterioare, conform carora numarul maxim de sedinte pentru 
care se acorda indemnizatie de sedinta este de 1 sedinta de consiliu si 2 sedinte de 
comisii, indemnizatia pentru o sedinta fiind de 5% din indemnizatia primarului. 
 (A venit dl. consilier Filip Constantin). 
 Deci dl. consilier Toader Dumitru propune urmatorul amendament: anularea 
prevederilor art. 83, alin. (1) - (4) si inlocuirea cu prevederile art. 34 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul alesilor locali. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu amendamentul propus. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot impreuna cu amendamentul propus de dl. consilier Toader 
Dumitru si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la 
proiectul de hotarare cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica a 
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 propune ca reprezentanti ai comunitatii locale in 
aceasta comisie pe domnii Odangiu Andrei si Gramada Tudor. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan propune pentru a face parte din Comisia locala de 
ordine publica pe domnii consilieri: Pisica Gheorghe, Calota Florica Ica, Voicu Ioan, 
Badulescu Adrian, Marzan Niculae. 
 Dl. consilier Toader Dumitru propune si pe dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel, 
care refuza propunerea. Dl. consilier Marzan Niculae refuza deasemenea propunerea si 
propune la randul sau pe dl. consilier Toader Dumitru, care nu este de acord. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune pe dl. consilier Pana Ion. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, completat cu propunerile respective, 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. Samuel Bacarna prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in 
unitatile de invatamant preuniversitar 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 Bojan Cristian face urmatoarele propuneri: Ganea Filica – Sc. Gen. 
Mihai Viteazul, Bojan Constantin – Sc. Gen. Stefan cel Mare, Mihailiteanu George – Sc. 
Gen. Al. Colfescu, Voicu Ioan – Sc. Gen. Nr. 5, Pana Ion – Sc. Gen. Nr. 6, Tabacitu 
Stefan – Sc. Gen. Nr. 7, Panagoret Ioana – Grupul scolar tehnic, Voicila Florea – Grupul 
scolar agricol, Pisica Gheorghe – Colegiul National Al. D. Ghica, Tatu Anisoara – Liceul 
C-tin. Noica, Oana Ovidiu – Liceul pedagogic Mircea Scarlat, Murga Ioan-Catalin – 
Liceul Al. I. Cuza, Toader Dumitru – Gradinita nr. 1, Marzan Niculae – Gradinita nr. 2, 
Filip Constantin – Gradinita nr. 3, Negreanu Florea – Gradinita nr. 4, Calota Florica Ica – 
Gradinita nr. 5, Jieanu Eugen-Gabriel – Gradinita nr. 6, Badulescu Adrian – Gradinita nr. 
7, Nastase Stefan – Gradinita nr. 8, Linca Florina – Gradinita nr. 9, Stefan Postumia – 
Gradinita nr. 10, Tudorica Antonius – Gradinita nr. 11, Draghici George – Palatul 
copiilor. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca a refuzat sa faca parte din Comisia locala 
de ordine publica datorita datorita stilului de lucru al conducerii. Spune ca ar trebui sa se 
duca ei la Gradinite, nu acolo unde au interese personale. 
 Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca este obligatia morala si statutara a 
consilierilor locali de a face parte din aceste comisii. Se simte lezat de faptul  ca sunt 
suspectati ca ar avea interesele personale la unitatile respective. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca refiza sa faca parte din comisia de evaluare 
si asigurare a calitatii de la Gradinita nr. 3, deoarece a fost deranjat de zambetele 
domnului primar si al doamnei Panagoret Ioana cand a fost facuta propunerea referitoare 
la persoana sa. 
 Dl. consilier Calota Florica-Ica spune ca este onorat ca a fost propus la o 
gradinita. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca la votarea delegatilor Consiliului local la 
unitatile subordonate nu a fost nominalizat nici un reprezentant al consilierilor din 



opozitie, iar acum sunt nominalizati pentru ca nu are puterea interes la aceste unitati de 
invatamant. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca probleme sunt intradevar la gradinite nu la scoli 
generale si licee. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune in locul domnului consilier Filip Constantin, 
la Gradinita nr. 3 pe d-na. Tatu Anisoara. 
 Dl. consilier Filip Constantin roaga pe dl. Primar sa accepte ca data viitoare sa 
vina si consilierii PDL cu o propunere pentru aceasta comisie. 
 D-na. presedinte de sedinta spune ca este tardiv. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot cu propunerile facute si se aproba cu 19 (nouasprezece) voturi 
„pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. consilier Filip Constantin) si 1 abtinere (dl. consilier 
Badulescu Adrian). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul Compartimentului de resort si 
anexa la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local 
in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar 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 Bojan Cristian spune ca face aceleasi propuneri cu cele pentru 
comisiile de evaluare a calitatii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune ca cei de la gradinite sa treaca la liceu si 
invers pentru a nu exista conflict de interese. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca numai 13 unitati din cele 24 au consilii de 
administratie. 
 Dl. consilier Toader Dumitru propune pe dl. consilier Nastase Stefan in CA la 
Liceul Al. I. Cuza.  
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel este de parere ca este un lucru fortat sa faca 
parte si din CA si din Comisia de evaluare a unei unitati aceeasi persoana. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca cine este in CA este permanent informat cu 
problemele cu care se confrunta unitatea, iar daca este si in comisia de evaluare, stie ce sa 
evalueze. 
 Dl. consilier Toader Dumitru este de parere ca dl. consilier Voicu nu are dreptate 
deoarece fiind in CA, gospodaresti mijloacele de acolo, dar in comisia de evaluare, 
evaluezi calitatea din invatamant, fara sa ai drept de vot acolo. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan reia propunerile facute de dl. consilier Bojan 
Cristian: Ganea Filica – Sc. Gen. Mihai Viteazul, Bojan Cristian – Sc. Gen. Stefan cel 
Mare, Mihailiteanu George – Sc. Gen. Al. Colfescu, Voicu Ioan – Sc. Gen. Nr. 5, Pana 
Ion – Sc. Gen. Nr. 6, Tabacitu Stefan – Sc. Gen. Nr. 7, Panagoret Ioana – Grupul scolar 
tehnic, Voicila Florea – Grupul scolar agricol, Pisica Gheorghe – Colegiul national Al. D. 
Ghica, Tatu Anisoara – Liceul Constantin Noica, Oana Ovidiu – Liceul pedagogic Mircea 
Scarlat, Murga Ion-Catalin – Liceul Al. I. Cuza, Draghici George – Palatul copiilor. 
 Dl. consilier Nastase Stefan refuza candidatura pentru Liceul Al. I. Cuza. 



 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare cu propunerile facute, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 
(patrusprezece) voturi „pentru” , 3 (trei) voturi „impotriva” (domnii consilieri Badulescu 
Adrian, Filip Constantin si Toader Dumitru) si 4 (patru) abtineri (domnii consilieri Jieanu 
Eugen-Gabriel, Nastase Stefan, Negreanu Florea, Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul 
compartimentului resort la proiectul de hotarare cu privire la alegerea unui membru in 
Consiliul de Administratie al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria si modificarea HCL 
nr. 27/18.07.2008, 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 propune pe d-na. Mierloiu Liliana. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a solicitat situatia economico-financiara a 
societatii si da citire acesteia. 
 Constata ca Operatorul Unic APA SERV S.A. are datorii la S.C. APA CANAL 
S.R.L. si nu intelege de unde provin aceste datorii. Spune ca trebuia sa li se aduca la 
cunostinta daca s-a modificat cumva contractul de societate la APA SERV S.A. 
 Constata ca S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria si-a constituit depozite bancare 
din banii publici. Acesti bani publici in depozite bancare nu pot constitui o sursa de 
venituri pentru societate pe care Consiliul local o finanteaza in continuare. 
 Societatea nu are scop lucrativ. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca a fost o idee foarte buna a doamnei Mierloiu 
Liliana sa constituie acest depozit si il intreaba pe dl. consilier Toader Dumitru cum ar 
putea APA CANAL sa vireze acei bani la Consiliul local. 
 Dl. consilier Toader Dumitru raspunde ca sub forma de dividende. Constata chiar 
ca la 31.08.2008, APA CANAL are datorii la plata dividendelor catre Consiliul local, dar 
are bani in depozit. Acesti bani trebuie virati patronatului. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba in ce consta datoria pe care o are S.C. APA 
SERV S.A. catre S.C. APA CANAL S.R.L. 
 D-na. Mierloiu Liliana spune ca datoria provine din plata facturilor aferente 
lunilor decembrie 2007, ianuarie 2008 cand APA SERV nu a avut contract cu Electrica, 
Romtelecom, Wirom Gas care au fost platite de S.C. APA CANAL. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba cand se va recupera aceasta datorie si il 
roaga pe dl. primar sa se aplece asupra acestei probleme. 
 Dl. consilier Nastase Stefan intreaba de ce, daca dividendele s-au inregistrat la 31 
decembrie 2007, nu au fost virate pana acum la Consiliul local. 
 D-na. Liliana Mierloiu spune ca la sedinta Consiliului local din martie s-a aprobat 
renovarea cladirii S.C. APA CANAL  S.R.L. si banii au fost depozitati asteptand aceasta 
lucrare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan o intreaba pe d-na. Mierloiu Liliana daca are contract 
de mandat si d-na. Mierloiu raspunde ca numai societatile pe actiuni au nevoie de 
contract de mandat, nu si cele cu raspundere limitata. 
 Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca trebuia sa vina cu propunere de 
inregistrare pe pierdere pentru debitele vechi care nu au fost recuperate. 



 Dl. consilier Toader Dumitru propune ca membru in CA la S.C. APA CANAL 
S.R.L. pe dl. Aurel Gogoi, inginer sef la S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, care 
refuza candidatura. 
 Deoarece nu mai sunt si alte propuneri, d-na. presedinte de sedinta anunta plenul 
ca se va vota secret si propune alegerea unei comisii de numarare a voturilor alcatuita din 
3 (trei) membri. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune pe domnii consilieri Tabacitu Stefan – 
presedinte, Draghici George – secretar si Calota Florica-Ica – membru. 
 D-na. presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor in 
componenta propusa de dl. consilier Nastase Stefan si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se ia o scurta pauza, pe loc, timp in care se redacteaza buletinele de vot, se 
procedeaza la vot secret, comisia de numarare a voturilor stabileste rezultatul votului, 
dupa care dl. consilier Tabacitu Stefan prezinta acest rezultat: 

- 21 voturi exprimate; 
- 2 voturi nule; 
- 16 voturi pentru doamna Mierloiu Liliana; 
- 3 voturi pentru dl. Gogoi Aurel. 

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
completarea aprobata prin votul secret, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. consilier Filip Constantin) si 
4 (patru) abtineri (d-nii. consilieri Toader Dumitru, Jieanu Eugen-Gabriel, Negreanu 
Florea, Nastase Stefan). 
        x 
       x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Bazaran prezinta adresa S.C. 
APA-SERV S.R.L. Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la 
modificarea preturilor de furnizare apa potabila si a tarifelor de canalizare, epurare 
prestate de S.C. APA SERV Sucursala 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 Marzan Niculae spune ca a avertizat Consiliul local, la infiintarea 
Operatorului Unic APA SERV, ca va veni vremea cand aceasta societate nou-infiintata 
va dispune de banii incasati de la populatie. 
 Prin modificarea preturilor la apa se estimeaza venituri suplimentare de 10 
miliarde lei pe an, aceasta suma mergand la Operatorul Unic, iar Alexandria nu va 
beneficia de ea. 
 Spune ca prin hotararea Consiliului local s-a aprobat participarea a 3 consilieri la 
sedintele Consiliului de Administratie, deoarece Alexandria are un aport mare la APA 
SERV. Dl. consilier Marzan Niculae mai spune ca a citit ca s-ar fi aprobat banii pentru 
Master Plan la Bruxelles, dar nu crede ca e adevarat. 
 Solicita informarea Consiliului local al municipiului Alexandria referitor la orice 
sedinta a Consiliului de Administratie al Operatorului Unic. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca daca ar fi fost in continuare membru in AGA 
la S.C. APA SERV S.A. ar fi putut sa dea aceste informatii, insa va solicita membrilor in 
CA sa prezinte un raport in Consiliul local. 



 Referitor la suma rezultata din majorarea preturilor spune ca prin statutul 
societatii s-a dat destinatia profitului, care se reinvesteste. 
 Banii pentru finantarea obiectivelor propuse in cadrul Operatorului Unic au fost 
aprobati la Bruxelles, iar pentru Alexandria s-au repartizat 36 milioane euro, care vor fi 
utilizati pentru canalizari si tot ce e nevoie la Alexandria. Informeaza ca dintre toate 
localitatile din cadrul Operatorului Unic, Alexandria practica cele mai mici preturi. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune ca membrii C.A. al APA SERV S.A. sa vina cu 
masuri de imbunatatire a calitatii apei, care la intrarile in bloc este aproape neagra. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca prin aprobarea Studiului de Oportunitate, 
politica de tarife a devenit atributul Operatorului Unic. Considera ca hotararea care 
urmeaza sa fie adoptata contravine alteia adoptata anterior. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca tarifarea este atributul fiecarui Consiliu 
local. 
 Dl. primar propune ca data inceperii aplicarii tarifelor sa fie 1 octombrie 2008. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca daca aceste tarife au fost aprobate de 
ANRSC, nu mai este nevoie sa fie aprobate de Consiliul local. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca ele sunt avizate de ANRSC, dar sa aproba de 
Consiliul local. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi 
„pentru”, 3 (trei) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri Marzan Niculae, Nastase Stefan, 
Filip Constantin) si 4 (patru) abtineri (d-nii. consilieri Badulescu Adrian, Jieanu Eugen-
Gabriel, Toader Dumitru, Negreanu Florea). 
        x 
       x  x 
 In continuare, dl. Valentin Boboc prezinta adresa S.C. TRANSLOC PREST S.A. 
Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru 
transportul public local de calatori prestat de S.C. TRANSLOC PREST 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 Filip Constantin spune ca, daca modificarea inseamna cresterea 
tarifelor, atunci este impotriva. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune ca modificarea sa intre in vigoare incepand 
cu 01 octombrie 2008. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi 
„pentru” si 1 vot „impotriva” (dl. consilier Filip Constantin).    
   x 
       x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul 
compartimentului de resort la proiectul de hotarare cu privire la plata contributiei, sub 
forma de cotizatie, de municipiul Alexandria, prin Consiliul local al municipiului 
Alexandria, catre Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, ca membru 
fondator, 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, d-na. 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. Aurel Gogoi prezinta adresa S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea datei privind 
inceperea, respectiv intreruperea furnizarii energiei termice pentru incalzire 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, d-na. 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 
strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 
din municipiul Alexandria pentru perioada 2008-2013, 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 Badulescu Adrian spune ca forma in care este redactat proiectul de 
hotarare este dezastruoasa. Are multe greseli, in loc de Alexandria este scris Salonta, 
analiza punctelor tari si slabe este facuta la jumatatea proiectului, considerandu-l ca o 
jignire adusa Consiliului local. Propune sa fie modificat. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca au fost stabilite obiective in strategie, 
dar nu si solutii pentru a le atinge. O parte din solutii se refera la altceva. Se face in 
strategie si prezentarea societatii de apa care nu are ce cauta in acest proiect. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca aceasta strategie face o analiza din care 
rezulta ca populatia e foarte saraca. Observa ca atunci cand avem nevoie aranjam 
calculele in asa fel incat sa fie la nivelul care ne trebuie in materialele pregatite (cand 
saracie, cand evolutie). 
 Se spune ca pana in 2010 cresterea economica va fi de 350 milioane euro/an, dar 
nu se precizeaza a cui crestere economica. 
 Se prezinta date disparate, care nu se leaga, ceea ce nu este corect pentru o 
strategie, care trebuie sa fie unitara. 
 Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca strategia aceasta este absolut necesara. 
Exista posibilitatea de a se fi comis erori, dar ele trebuie corectate. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca avand in vedere ca grupul consilierilor PDL 
este bine pregatit la capitolul strategii, este provocat la perfectarea acestei strategii. 
 Le propune ca in 30 de zile sa vina cu solutii de imbunatatire sau cu alta strategie. 
 Informeaza ca la sedinta Consiliului local din 30 septembrie 2008 va veni o 
comisie care va prezenta o strategie de producere a energiei electrice. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen spune ca este initiatorul colaborarii cu fortele politice 
in vederea elaborarii unei strategii comune de dezvoltare. Trebuia ca dl. primar sa le 
solicite acest lucru la sedinta pe comisii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune ca, atunci cand exista proiecte de hotarare 
de acest gen, sa fie consultati si consilierii locali care se pricep la aceste lucruri. 



 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi 
„pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Marzan Niculae, Toader Dumitru, 
Badulescu Adrian, Negreanu Florea, Jieanu Eugen-Gabriel, Filip Constantin, Nastase 
Stefan). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Florina Linca prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aplicarea la Programul national de 
imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi si aprobarea contractarii 
finantarii, 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 se precizeaza in hotarare procentul de 
23,2% din valoarea totala a proiectului, dar nu se precizeaza care este aceasta valoare a 
proiectului. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca poate era mai bine sa se treaca valoarea 
proiectului, dar este vorba de o procedura ceruta de minister. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca proiectul este o expresie a dorintei de a 
conduce autarhic a domnului primar. 
 Doreste ponderi la ceva ce va stabili dansul ulterior. 
 Considera ca trebuie sa se cunoasca clar acea valoare, pentru ca Primarul are 
buget daca acest buget e aprobat de Consiliul local, dar cum are majoritate in Consiliul 
local, primarul devine autocrat. 
 Propune amanarea proiectului pentru fundamentare. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca valoarea proiectului se stabileste in baza unor 
documentatii de executie. Deci valoarea se va stabili ulterior. Este vorba de reabilitarea si 
reamenajarea parcurilor. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune ca in proiect sa se precizeze si valoarea 
proiectului. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi 
„pentru” si 6 (sase) abtineri (d-nii. consilieri Badulescu Adrian, Jieanu Eugen-Gabriel, 
Filip Constantin, Nastase Stefan, Toader Dumitru, Marzan Niculae). 
 

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 
criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale din municipiul Alexandria pe anul 2008, 
constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si intocmirea listei de 
prioritati, 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 propune componenta comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte sociale si intocmirea listei de prioritati: 
 - Secretar al comisiei, fara drept de vot,  d-na. Costache Niculina. 
 - Membri: domnii consilieri Ganea Filica, Murga Ioan-Catalin, Oana Ovidiu, 
Voicila Florea, Pana Ion. 
 Dl. primar Victor Dragusin face precizarea ca urmeaza ca in prima sedinta, 
comisia sa isi aleaga presedintele. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi 
„pentru”, 1 vot ‚Impotriva” (dl. consilier Filip Constantin) si 2 (doua) abtineri (d-nii. 
consilieri Nastase Stefan, Jieanu Eugen-Gabriel). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul compartimentului de resort 
si anexele la proiectul de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului 
Alexandria cu Clubul Sportiv Atletico Alexandria pentru sustinerea activitatii de baseball 
la nivelul 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 Marzan Niculae propune reanalizarea contractului pentru sala de 
sport data in folosinta Clubului Sportiv Scolar. 
 Nemaifiind si alte discutii, d-na. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi 
„pentru” si 4 abtineri (d-nii. consilieri Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase 
Stefan, Badulescu Adrian). 
       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 darea in 
folosinta gratuita catre Palatul Copiilor Alexandria, a imobilelor (cladiri si terenuri 
aferente acestora) situate in municipiul Alexandria, strada Av. Al. Colfescu, nr. 18 si 20, 
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, d-na. 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: 
 - Adresa S.C. LUXBA DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti, inregistrata la nr. 
1565/21.08.2008 care isi exprima interesul de a colabora cu Primaria Alexandria intr-un 
proiect prin care sa construiasca 150 locuri de parcare in subteran care sa devina 
proprietatea Primariei, in schimbul a doua terenuri pentru constructii rezidentiale si 
birouri. 
 Dl. primar spune ca se vor purta discutii in continuare cu firma respectiva. 



 Da citire in continuare unui comunicat din partea grupului de firme BOGARIS 
care prin COMERCIA ROMANIA construieste la Alexandria, la iesirea spre Bucuresti, 
un parc comercial. 
 - Adresa nr. 1/28.08.2008 a S.C. EXTRA-MEDICORX S.R.L. Alexandria care 
solicita cumpararea unui teren in suprafata de 4000 mp. in vederea construirii unui spital 
in Alexandria. 
 Este asteptat reprezentantul firmei sa-si sustina proiectul in fata Consiliului local. 
 - Cererea nr. 156/09.09.2008 a ASOCIATIEI TACEREA TELEORMAN care 
solicita ajutor financiar in vederea participarii la manifestarea organizata de LUBELSKI 
KLUB SPORTOWY SPARTAN POLONIA reprezentand transportul a 13 persoane cu 
handicap in localitatea LUBLIN – POLONIA. 
 D-na. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 - Cererea inregistrata la nr. 13755/2008 prin care dl. RADU STEFAN, domiciliat 
in Alexandria, strada Bucuresti nr. 20, bloc G103E, ap. 78, solicita concesionarea 
terenului de 36 mp. pentru care in prezent are contract de inchiriere (6288/1994). 
 Consiliul local ia act de solicitare si o transmite compartimentului de resort din 
aparatul de specialitate al primarului in vederea initierii unui proiect de hotarare. 
 - Adresa nr. 385/22.07.2008 prin care Clubul Sportiv Scolar Alexandria – Sectia 
de Judo isi exprima dorinta de a se asocia cu Consiliul local al municipiului Alexandria, 
solicitand sprijin financiar pentru cantonamentul de pregatire din luna decembrie 2008 in 
valoare de 8000 lei si pentru trei competitii cu caracter intern si una internationala in 
valoare de 2500 lei. 
 Dl. consilier Voicila Florea spune ca un profesor care acum este la Grupul Scolar 
Tehnic a schimbat yala la Sala de Sport din zona PECO si nu vrea sa cedeze cheile. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca ar fi mai bine ca banii sa fie dati de 
Primarie direct sportivilor, nu Clubului Sportiv Scolar. 
 Dl. consilier Nastase Stefan intreaba pe dl. secretar Iulian Purcaru care este forma 
legala prin care Consiliul local poate da bani la Sectia de Judo. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca va analiza problema ridicata de dl. Nastase 
Stefan si va prezenta punctul sau de vedere referitor la legalitatea virarii banilor. 
 Dl. consilier Nastase Stefan solicita amanarea discutarii acestei petitii pana cand 
va prezenta dl. secretar baza legala. 
 Dl. primar Victor Dragusin solicita ca sumele aprobate sa fie comunicate directiei 
buget finante. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune sa se incheie un contract de asociere cu 
CSS Alexandria, nu cu Sectia de Judo, care nu are nici personalitate juridica. 
 D-na. presedinte de sedinta propune initierea unui proiect de hotarare si prinderea 
sumelor in buget. 
 Supune la vot aceasta propunere si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa nr. 387/22.07.2008 a CSS Alexandria prin care solicita darea in 
administrare pe o perioada determinata a salii de sport din zona PECO.  
 D-na. presedinte de sedinta spune ca solicitarea se amana pentru o sedinta 
viitoare. 



 - Prin adresa nr. 9544/2008, Consiliul Judetean Teleorman transmite Hotararea nr. 
98/27.08.2008 prin care informeaza ca a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului 
Judetean Teleorman in AGA la S.C. APA SERV S.A. dl. Slavescu-Putineanu Mihai. 
 Consiliul local ia act. 
 - Adresa nr. 2421/2008 prin care Liceul Mircea Scarlat Alexandria solicita 
desemnarea reprezentantului Primariei in Consiliul de Administratie al liceului. 
 Astazi s-a aprobat hotararea prin care s-au desemnat reprezentantii in CA la 
unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria. 
 - Referatul nr. 16428/2008 al Directiei Administrare, Valorificare Patrimoniu care 
supune spre analiza si aprobare a Consiliului local al municipiului Alexandria solicitarea 
S.C. METALCO S.R.L., in calitate de concesionar, conform Contractului de 
concesionare nr. 14967/2001, al terenului in suprafata de 2242,77 mp., situat in Sos. Tr. 
Magurele nr. 6, de a construi ipoteca asupra constructiei existente pe terenul mai sus 
mentionat. 
 D-na. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 - Cererea nr. 16227/2008 a d-nei. Ghimis Doina domiciliata in municipiul 
Alexandria, strada Cuza Voda nr. 115, bl. 711B, sc. A, ap. 3, in prezent cu domiciliul la 
Adapostul social al Primariei, solicita o locuinta deoarece este un caz social deosebit. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune efectuarea unei anchete sociale. 
 - Cererea nr. 15901/2008 a unor proprietari de terenuri agricole situate pe raza 
municipiului Alexandria, prin care reclama ca an de an culturile agricole le sunt distruse 
de animalele lasate libere de crescatorii de animale. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca acesti petenti s-au prezentat si la audientele 
pe care le acorda saptamanal de 4 ori pana acum, ca a demarat o serie de actiuni care se 
vor concretiza in proiecte de hotarari care vor privi introducerea unor taxe speciale pentru 
proprietarii de terenuri agricole care doresc paza culturilor, confiscarea animalelor la 
gloaba, scoaterea in afara orasului a crescatorilor de animale si punerea la dispozitie a 
unor terenuri pentru construirea de adaposturi pentru animale, controale periodice ale 
celor care coboara din camp. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca cei care fura din camp, nu transporta acasa 
prada in aceeasi zi in care au furat. O ingroapa in camp si o transporta dupa 2-3 zile. 
Considera o masura buna sa se dea teren crescatorilor de animale, pentru ca au nevoie de 
el. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca trebuie urgentate hotararile atat cu privire la 
proprietarii de terenuri agricole, cat si la crescatorii de animale corelate cu atributiile 
Politiei Comunitare. 
 Este nevoie urgent de acestea, nu anul urmator. 
 - Ancheta sociala nr. 6753/2008 a A.A.C.P.S. Alexandria efectuata la cererea 
numitei IRIMIA DANIELA-AURELIA, domiciliata in municipiul Alexandria, strada 
Dunarii nr. 322, bloc 822, sc. B, ap. 37 de a i se aproba scolarizarea gratuita la Facultatea 
de Drept de la Universitatea Valahia, conform protocolului incheiat intre Universitate si 
Consiliul local. 
 D-na. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 



 - Ancheta sociala nr. 6823/2008 a A.A.C.P.S. Alexandria efectuata la cererea 
numitei MANEA ANA-MARIA, domiciliata in municipiul Alexandria, str. Dunarii, bloc 
L29, sc. C, ap. 41, de a i se aproba scolarizarea gratuita la Facultatea de Stiinte 
Economice – Specialitatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, conform protocolului 
incheiat intre Universitate si Consiliul local. 
 D-na. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 Deoarece au fost aprobate 2 solicitari si mai era liber un singur loc la Valahia, d-
na. consilier Panagoret Ioana va mijloci aprobarea a inca un loc gratuit pe langa 
Universitatea Valahia-Targoviste. 
 - Ancheta sociala nr. 6916/2008 a A.A.C.P.S. Alexandria efectuata la cererea 
numitei Popescu Daniela-Elena, domiciliata in municipiul Alexandria, strada Bucuresti 
nr. 94, bl. 219, sc. A, et. 8, ap. 34 care solicita scolarisarea gratuita la Facultatea de Drept 
– Universitatea BIOTERA, conform protocolului existent intre Consiliul local si 
Universitate. 
 D-na. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 - Referatul nr. 5450/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria care supune dezbaterii si 
analizei Consiliului local acordarea unui ajutor de urgenta d-nei. ROSU ELENA 
domiciliata in municipiul Alexandria, strada 1 Decembrie nr. 36. 
 D-na. presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 1000 lei, supune la vot 
aceasta propunere si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune acordarea unor subventii televiziunii 
Media-Sud care transmite integral, in direct, sedintele Consiliului local. 
 Propune reamenajarea intrarilor in oras. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-au scos la licitatie serviciile media, dar 
pentru cele audio-video se cere indicele de audienta. 
 De aceea, la licitatia care a avut loc nu a fost adjudecat serviciul de niciun mijloc 
audio sau video 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca pentru terenurile licitate inainte de 
alegeri exista contracte incheiate si daca nu, daca mai pot fi  incheiate la aceasta data. 
Aceesi problema o ridica si pentru blocul Modern, la care considera ca licitatia a fost 
incorecta. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca licitatia a fost corecta la terenuri. La blocul 
Modern spune ca sunt nereguli in sensul ca nu este concordanta intre contractul incheiat 
si caietul de sarcini. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca daca in termen de 30 zile nu se incheie 
contractul de vanzare-cumparare, licitatia nu mai este valabila. 
 Intreaba pe dl. primar daca ii confirma ca la aceasta data nu sunt incheiate 
contracte de vanzare-cumparare, iar dl. primar confirma. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca dl. Dulgheru Nelu, administrator la S.C. 
ROYAL KN S.R.L. Alexandria solicita reintroducerea pe ordinea de zi a unui PUD 
pentru ca nu poate incepe sa construiasca. 
 Nu intelege de ce nu i se da acest drept. Spune ca grupul de consilieri PDL va 
initia un proiect de hotarare pentru sedinta viitoare pentru acest caz. 



 Dl. Mihail Mitroi, arhitectul sef, spune ca PUD a fost introdus intr-o sedinta de 
consiliu si a fost respins. 
 Intre timp a aparut Ordonanta nr. 27 din august 2008 care modifica legea 
proprietatilor PUG, apoi PUZ, apoi PUD. 
 In acea zona este in curs de avizare PUZ Padurea Vedea, care a avut probleme din 
cauza mediului, Ocolului Silvic, etc. Dupa aceea vor fi promovate PUD-urile. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca mai sunt o serie de probleme care impun 
amanarea introducerii pe ordinea de zi:  

- nu exista granituire intre Consiliul local si proprietatea sa; 
- acest teren a fost vandut de 6 ori, iar la ultima vanzare i s-a schimbat destinatia 

terenului care pana atunci fusese silvic. 
 A fost acolo Restaurantul „Trei Stejari”, care nu mai este. 
 Ramane sa se lamureasca de catre juristi daca e legal sa se construiasca acolo. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca pe domeniul public sunt multe epave 
de masini abandonate. 
 Avand in vedere venirea iernii, ar trebui identificate de catre A.D.P. si ridicate. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-au luat masuri. Pe 30 septembrie se va face 
rectificarea bugetului si se va prevedea si cumpararea unei platforme. 
 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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