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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
       CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES  VERBAL 
 

 Incheiat astazi, 18 iulie 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 (un) 
consilier (d-na. Panagoret Ioana).  
 Ca urmare, dl. consilier Stefan Tabacitu – 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, dl. Ion Rosu – director Directia dezvoltare locala, d-na. Paula Catana – director Directia 
economica, d-na. Marieta Chiseamera – director Directia impozite si taxe locale, dl. Mircea Dumitrescu – 
reprezentant S.C. APA SERV S.A. Alexandria, dl. Marian Ispas – director adj. A.A.C.P.S. Alexandria, dl. 
Traian Constantinescu – director S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, persoane care au tangenta cu 
problemele de pe ordinea de zi, reprezentanti mass-media, dl. Marian Lungu – jurist Primaria Alexandria, d-
na. Doina Berechet si dl. Samuel Bacarna, din partea Secretariatului tehnic. 
 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. 1395 din 11 iulie 2008 si prin 
adresa nr. 12790 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect  de   hotărâre   cu  privire  la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatelor unor consilieri locali si declararea ca vacante a locurilor de consilieri locali respective; 

- Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatelor unor consilieri locali; 
- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2008; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru ocuparea functiei de administrator 

public; 
- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui viceprimar al municipiului Alexandria in comisia 

locala de fond funciar; 
- Proiect de hotarare cu privire la reactualizarea incadrarii terenurilor din municipiul Alexandria, pe 

zone, pentru plata impozitului pe teren; 
- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2009; 

 - Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2009 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in activitatea 
asociatiilor de proprietari din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 141/2007 privind infiintarea comisiei de 
avizare a cererilor de organizare si desfasurare a adunarilor publice; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitare 
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cladire de locuit blocul B 8; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitare 

cladire de locuit blocul 407; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitare 

termica a blocului 202; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii Gradinita de copii, zona ANL - PECO; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii „Campus Scoala de Arte si Meserii (SAM)” la Grupul Scolar Agricol Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta; 
- Proiect de hotarare cu privire la reactualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termica in 

municipiul Alexandria conform Programului „Termoficare 2006-2015  caldura si confort”; 
- Proiect de hotarare cu privire la majorarea capitalului social la S.C. TERMA SERV S.R.L. 

Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Oportunitate privind infiintarea operatorului 

de servicii de apa si apa uzata in judetul Teleorman – S.C. APA SERV S.A.; 
- Proiect de hotarare cu privire la cooperarea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 

Asociatia Patronala Alexandria 1997 pentru desfasurarea unor activitati comerciale; 
- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 

Alexandria in AGA si respectiv CA si alegerea cenzorilor la societatile comerciale din subordinea 
Consiliului local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de amplasare mese, umbrele si mobilier 
urban pe strada Libertatii – pietonal; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 33 din 30 martie 2006 privind 
aprobarea unor taxe si tarife; 

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

-  Petitii si interpelari. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse pe 
ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarare: 
 - proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2009 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 - proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 
personal la Politia comunitara a municipiului Alexandria. 
 Dl. primar Victor Dragusin propune si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarae: 
 - proiect de hotarare cu privire la scutirea de plata a impozitului pe terenurile intravilane afectate de 
inundatii in perioada anilor 2006-2008, pentru contribuabilii persoane fizice; 
 - proiect de hotarare cu privire la abrogarea HCL nr. 59, 60, 61 si 74/2005 si a HCL nr. 126/2006; 
 - proiect de hotarare cu privire la abrogarea HCL nr. 96 din 28 iulie 2005. 
 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 incetarea de drept, inainte de expirarea 
duratei normale a mandatelor unor consilieri locali si declararea ca vacante a locurilor de consilieri 
respective, 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 
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voturi. 
       x 
       x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi se afla proiectul de hotarare cu privire la validarea mandatelor 
unor consilieri locali. Pentru aceasta se ia o scurta pauza, pe loc, timp in care comisia de validare se retrage 
impreuna cu dl. Iulian Purcaru – secretarul municipiului Alexandria, care pune la dispozitia comisiei de 
validare, pentru verificare, dosarul de la Biroul Electoral al Circumscriptiei electorale nr. 1 Alexandria, cu 
documentele care au stat la baza alegerii consilierilor Bojan Cristian si Pana Ion, si intocmeste raportul de 
validare. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan, presedintele comisiei de validare prezinta raportul comisiei pentru 
validarea mandatelor celor doi consilieri. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot deschis, validarea domnului Bojan Cristian, in functia de 
consilier local si se obtin 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 1 (una) abtinere (dl. consilier Badulescu 
Adrian). 
 Supune la vot deschis validarea mandatului d-lui. Pana Ion in functia de consilier local si se obtin 18 
(optsprezece) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Badulescu Adrian). 
 Deoarece ambii consilieri au fost validati, se trece in continuare la depunerea Juramantului de catre 
cei doi consilieri. Asistenta se ridica in picioare, iar consilierii dau citire Juramantului, cu mana stanga aflata 
atat pe Constitutie cat si pe Biblie, apoi il semneaza. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca la comisia economica nu a fost ales presedintele si secretarul 
si solicita o scurta pauza pentru ca aceasta comisie sa intre in legalitate. 
 Comisia economica si-a ales ca presedinte pe dl. consilier Tabacitu Stefan si secretar pe dl. consilier 
Draghici George. Dl. consilier Nastase Stefan spune ca avizul comisiei se va da in sedinta functie de votul 
fiecarui membru al comisiei. 
 (A venit d-na. consilier Panagoret Ioana). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de 
resort la proiectul de hotarare cu privire la majorarea capitalului social la S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan face o scurta analiza a situatiei financiare a S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria si constata ca la capitolul cheltuieli, acestea au fost mai mici in 2007 fata de 2006, cu exceptia 
cheltuielilor de personal care au crescut de 2,8 ori fata de 2006. 
 La o crestere a cheltuielilor de personal de cca. 300%, s-a obtinut la finele anului 2007 o pierdere de 
aproximativ 17 miliarde lei vechi, fata de un profit de 560 milioane lei vechi in 2006. 
 Cresterea nejustificata a cheltuielilor de personal in 2007 cu cca. 20 miliarde lei, este in opinia d-lui. 
consilier Nastase Stefan o acoperire mascata a platilor catre furnizorul de gaze prin cheltuielile anticipate cu 
salariile. 
 Considera ca pentru cresterea capitalului social era nevoie sa fie prezentat un raport al comisiei de 
cenzori, Consiliul de administratie trebuia sa prezinte un raport de activitate in fata Consiliului local. 
 Observa ca si cresterea capitalului social facuta in 2007 si 2008 s-a dus tot in salarii. De aceea 
Consiliul de administratie trebuie tras la raspundere, iar AGA trebuie sa dea socoteala in fata Consiliului 
local. Conducerea TERMA SERV trebuie sa prezinte un raport de activitate. 
 Dl. consilier Nastase Stefan precizeaza ca avizeaza negativ proiectul de hotarare si solicita auditarea 
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TERMA SERV. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca intentioneaza sa dispuna un audit la S.C. TERMA SERV, iar 
rezultatul va fi prezentat Consiliului local. 
 Informeaza ca de maine va fi apa calda in oras, ca reteaua are defectiuni, ca pierderile sunt mari. 
 Cu aceasta capitalizare se urmareste remedierea subsolurilor blocurilor, pentru a diminua cat este 
posibil pierderile, urmand ca TERMA SERV sa-si recupereze apoi sumele ce rezulta din cotele populatiei la 
aceste lucrari. 
 Se va incepe remedierea a 35 subsoluri. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca acest Consiliu local nu este o platforma pe care arunci ceva si 
din care fiecare isi ia ce doreste. Considera ca daca acesti bani se vor folosi pentru ranforsarea instalatiilor 
din domeniul privat, banii se vor duce tot in manopera, fara sa existe documente. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca a solicitat, la sedinta de comisie, specificarea in raportul de 
specialitate a destinatiei banilor si nu s-a facut. Constata ca se evita aceasta precizare, ca actiunea nu este 
pregatita la ora actuala. Intreaba ce se va intampla daca asociatiile de proprietari vor refuza reparatiile. Era 
necesar sa se ia, mai intai, acceptul asociatiilor de proprietari. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca informatiile respective exista si necesarul este mult mai mare. 
Asigura pe domnii consilieri ca banii vor ajunge acolo unde trebuie. 
 Dl. consilier Marzan Niculae insista sa se faca precizarea unde se vor folosi banii. 
 Dl. presedinte de sedinta ii cere d-lui. Traian Constantinescu sa prezinte un proiect si o strategie in 
acest sens, iar dl. primar Victor Dragusin intareste aceasta sarcina trasata domnului Constantinescu. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune sa fie luate in calcul mai multe variante de recuperare a 
banilor. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune ca cele 20 miliarde lei sa nu fie date la dispozitia salariatilor de 
la TERMA SERV, ca sa fie folositi la subventionarea caldurii pentru iarna urmatoare. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se obtin 13 (treisprezece) voturi „pentru” si 7 (sapte) abtineri (domnii consilieri 
Badulescu Adrian, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Negreanu Florea, Nastase Stefan, Toader 
Dumitru, Marzan Niculae). (D-na. consilier Panagoret Ioana nu se afla in sala). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Paula Catana prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria, pe anul 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. consilier Marzan Niculae observa ca la capitolul „Autoritati publice si actiuni externe” nu a fost 
precizat numarul romilor care vor primi bani. 
 La capitolul „Reabilitare Strand Vedea” s-a prevazut 1 miliard lei si ar dori sa stie care este gandirea 
primarului in acest sens. 
 Observa de asemenea ca la „PUD – Unitatea Militara” s-au prevazut 2 miliarde lei. Considera ca cele 
doua institutii care au primit teren si cladiri aici trebuiau sa suporte costul acestui PUD. 
 Intreaba de ce s-au prevazut bani pentru sistemul de ventilare din Piata Unirii, pentru cine se face 
ventilarea?  
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca suma prevazuta pentru „teren gazon sintetic” este prea mare 
pentru un teren. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca se vor executa doua terenuri. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune ca Universitatea Valahia si Tribunalul Teleorman sa suporte 
costul PUD, iar banii de la sistemul de ventilare sa fie mutati la achizitii. 
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 Dl. Mihail Mitroi spune ca Universitatea Valahia suporta costul ridicarii topografice si al PUD, iar 
Consiliul local suporta numai 2 miliarde lei necesari pentru avize. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca a sugerat si in mandatul trecut ca strandul sa fie realizat de 
Consiliul local pentru a pastra tarife reduse de acces la strand. Propune acordarea acestei sume si promite ca 
Alexandria va avea strand din 2009. 
 In ce priveste sistemul de ventilare la Piata, dl. primar spune ca acolo iarna este prea frig, iar vara 
prea cald. Este nevoie sa se creeze conditii corespunzatoare pentru spatiile comerciale de acolo. 
 Terenurile sintetice se vor realiza la Scoala 4 si in zona F-uri, unde se va desfasura un proiect pilot cu 
locuri de joaca pentru copii, imprejmuite, iluminate si cu un teren sintetic. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca intentioneaza si construirea unei fantani arteziene pe pietonal. 
 Dl. consilier Marzan Niculae isi retrage propunerile facute anterior. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba pe dl. primar la ce s-a gandit cand a scris in expunerea de 
motive ca pentru modernizarea Strandului se vor folosi si fonduri de la agentii economici privati. 
 Dl. primar Victor Dragusin raspunde ca este o greseala de dactilografiere, fiind vorba, de fapt, de 
fonduri europene. 
 Dl. consilier Filip Constantin intreaba ce dimensiuni vor avea terenurile sintetite, iar dl. primar spune 
ca vor putea fi folosite la tenis, fotbal. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se obtin 15 (cincisprezece) voturi „pentru” si 6 (sase) abtineri (domnii consilieri 
Badulescu Adrian, Negreanu Florea, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan si Toader 
Dumitru). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. primar Victor Dragusin prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului 
de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului 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 Nastase Stefan spune ca dl. primar a prevazut in organigrama 60 administratori zonali si 
intreaba cine vor fi acestia, pe ce criterii vor fi ei angajati, ce atributii vor avea, cine va folosi informatiile 
aduse de acestia. Considera ca acesta ar putea fi un aparat preelectoral al primarului, care va lucra in folosul 
sau. 
 Dl. consilier Toader Dumitru observa ca din cele 5 directii se contopesc 2 si apar inca 6 noi. Din 
organigrama nu reiese atributiile viceprimarilor si ale secretarului, care nu au nimic in subordine. Este o 
organigrama „in alb” dupa parerea d-lui. consilier. Intreaba la ce directie este subordonat compartimentul 
salarizare. Intreaba daca este posibil ca aceeasi munca eficienta sa se realizeze cu aceleasi cheltuieli de 
personal in situatia in care avem o suplimentare a posturilor. Considera ca in acest caz cheltuielile vor fi 
mult mai mari. 
 Intreaba de ce au fost contopite directia economica si directia impozite si taxe locale. 
 Intreaba ce influente va avea imprumutul (dobanda si rata de rambursare) in conditiile in care s-a 
ajuns la un miliard pe luna, asupra cheltuielilor de personal, vor putea fi asigurate salariile posturilor din 
aceasta noua organigrama? Probabil ca se ajunge in situatia in care cheltuielile vor depasi veniturile. 
 Este de parere ca aceasta organigrama nu ar trebui sa treaca, este propusa prea repede si ar mai trebui 
gandita. Spune ca nu va vota acest proiect de hotarare. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel considera pertinente observatiile domnului consilier Toader 
Dumitru. 
 Propune transformarea Compartimentului relatii cu publicul in Serviciul Relatii cu publicul si 
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Ghiseul unic – in conformitate cu normativele europene. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca organigrama Consiliului Judetean Teleorman seamana izbitor 
cu organigrama Primariei. 
 Intreaba deasemenea care va fi influenta cresterii spectaculoase a numarului de personal asupra 
imprumutului contractat, cum vor fi influentate ratele si dobanzile. 
 Este de acord ca organigrama este atributul primarului, dar ea trebuie aprobata in Consiliul loca. 
Propune ca dl. primar sa discute noua organigrama cu directorii de compartimente. 
 Dl. consilier Nastase Stefan solicita completarea organigramei cu aparatul permanent de lucru al 
Consiliului local. 
 Este nevoie de acest aparat pentru a avea si cetateanul posibilitatea de a se adresa celui pe care l-a 
ales, sa existe o registratura a Consiliului local pentru a se adresa direct acestuia nu prin intermediul 
aparatului de specialitate al primarului. Propune sa se stabileasca numarul de personal si locatia in care acest 
aparat isi va desfasura activitatea. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca organigrama reprezinta atributul primarului. Ea este 
perfectibila. Nu s-a consultat cu directorii, pentru ca este gandirea sa. 
 Referitor la aparatul permanent de lucru al Consiliului local spune ca acesta este continut de 
organigrama, dar nu poate primarul sa-i faca statul de functii, pentru ca nu este atributul sau. Prin lege el 
poate fi format din 3 persoane. 
 Locatia va fi in birourile Politiei Comunitare, dupa ce aceasta se va muta in noul sediu, probabil in 
noiembrie. 
 Referitor la cei 60 de administratori zonali, dl. primar Victor Dragusin spune ca, pana acum, foarte 
putine informatii de la cetateni au ajuns la primar. Sunt probleme marunte, legate de administrarea 
domeniului public, care trebuie sa ajunga la primar. Nu vor fi angajati 60 administratori cu norma intreaga, 
ci cu 2 ore. Ca valoare a cheltuielilor de personal, este vorba de 15 salarii pentru studii medii. Este foarte 
important ca ei sa aduca la cunostinta primarului problemele din zonele respective. 
 Atributiile viceprimarilor si secretarului vor fi date prin dispozitia primarului. 
 Compartimentul salarizare este cuprins in directia buget, finante, taxe si impozite. Considera ca cel 
care strange banii trebuie sa-i si cheltuiasca. 
 Directia dezvoltare locala a fost sparta in doua directii tehnic investitii si administrarea patrimoniului 
la care s-au adaugat unele compartimente preluate de la A.A.C.P.S. si A.D.P. Nu se efectueaza cheltuieli 
suplimentare cu personalul pentru ca personalul nu va fi nou angajat ci va fi preluat de la directiile 
respective. 
 Directia management este o noutate in organigrama si va fi in subordinea primarului. 
 Din 15 august va delega conducerea acestor directii actualilor directori, dupa care va urma 
organizarea concursului si locurile se vor ocupa probabil in octombrie. 
 Deabia atunci se va rectifica bugetul local, iar daca nu vor fi bani, postul va ramane vacant. 
 Dl. primar spune ca la compartimentul relatii cu publicul sunt 3 persoane, nu crede ca 8 persoane ar 
avea ce face. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca Ghiseul Unic nu va putea fi infiintat, atata timp cat nu 
vor fi implementate normele si procedurile. Nu se vor putea primi indicii de management superior al calitatii 
daca nu se realizeaza acest lucru. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca va dispune intocmirea manualului calitatii la Alexandria. 
 Firma care va audita, va intocmi si acest manual si functie de necesitatile de la momentul respectiv, 
organigrama va fi modificata. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca dupa aceasta prezentare poate afirma ca dl. Dragnea s-a 
inspirat din organigrama d-lui. Dragusin. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca acest Consiliu local functioneaza conform legii. Consilierii 
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sunt alesi. Ei au obligatia de a aduce problematica orasului pe masa Consiliului local, iar impreuna cu 
Primaria pune in aplicare hotararile pe care le adopta. Daca orasul are 21 de consilieri, primarul poate sa 
prevada 60 electori care vor aduce informatii primarului? Salariile lor nu reprezinta o suma neglijabila, ci 3 
miliarde lei.  
 Dl. consilier Nastase Stefan solicita sa precizeze dl. primar, data cand se va elibera sediul Politiei 
comunitare, pentru ca sa se initieze proiectul de hotarare de catre consilieri, sa se aloce resursele si aparatul 
permanent al Consiliului local sa devina functional.   
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca probabil la inceputul lui decembrie. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca dl. primar nu a precizat daca este de acord cu 
propunerea sa de modificare a organigramei. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca la CIC fiecare directie va avea un terminal. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel roaga pe dl. presedinte de sedinta sa ii supuna la vot 
amendamentul. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea domnului consilier Jieanu Eugen-Gabriel de 
infiintare a unui serviciu de relatii cu publicul si se obtin 5 (cinci) voturi „pentru” (domnii consilieri 
Badulescu Adrian, Negreanu Florea, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan) si 16 
(sasesprezece) abtineri. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru”, 6 (sase) voturi „impotriva” (domnii 
consilieri Badulescu Adrian, Negreanu Florea, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan, 
Toader Dumitru) si 1 (una) abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. primar Victor Dragusin prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru ocuparea functiei de administrator public, 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 Jieanu Eugen-Gabriel propune completarea criteriilor cu urmatoarele: 

- absolvent studii master in economie, management sau administratie publica europeana; 
- majorarea vechimii in functii de conducere de la 2 ani la 5 ani: 
- Cunoscator al unei limbi straine. 

 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca un administrator public va fi creierul intregii administratii. 
Primarul este un om politic, el pune in practica programul sau, impreuna cu acest administrator, care trebuie 
sa fie foarte bine pregatit. 
 Spune ca un administrator de societate privata isi face o analiza temeinica a veniturilor si 
cheltuielilor, dar banul public este mult mai important, pentru a avea in vedere aceasta analiza. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca , legea romana da administratorului public atributiile pe care i le 
da primarul si nu crede ca un administrator cu vechime vine pe un salariu mic sa munceasca 12 ore la 
Primarie. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca unui administrator i se pot stabili obiective si pentru 
atingerea lor se pot da prime. Nu trebuie sa se piarda ocazia, din acest motiv, de a angaja specialisti. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca acest om va fi un specialist al orasului, care va creiona strategia  
orasului. El va fi platit pe criterii de performanta. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru”, 6 voturi „impotriva” (domnii consilieri 
Badulescu Adrian, Negreanu Florea, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan, Toader 
Dumitru) si 1 (una) abtinere (dl. consilier Marzan Niculae). 
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       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi dau cuvantul d-lui. Samuel Bacarna pentru a prezenta raportul 
compartimentului de resort la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea d-lui. viceprimar Calota 
Florica-Ica in comisia locala de fond funciar, 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. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexa la proiectul de 
hotarare cu privire la rectificarea incadrarii terenurilor din municipiul Alexandria, pe zone, pentru plata 
impozitului pe teren, 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 a tinut seama de propunerile de la comisii, dar includerea 
Hanului cu Noroc in zona A nu este posibila deoarece nu are canalizare. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune ca locuitorii din strada Mircea cel Batran sa fie trecuti in 
zona D, iar strada Alexandru Ghica sa fie trecuta din zona B in zona C. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca strada Alexandru Ghica are utilitati, zgomotul va disparea in 
curand, deci nu poate fi modificata. Strada Mircea cel Batran va fi trecuta in zona D, dar numai pe 
tronsoanele str. Bucuresti – zona Sud si strada Ion Creanga – zona Nord. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma initiala modificata de amendamentul referitor la str. Mircea cel Batran (trecerea celor 2 tronsoane in 
zona D) si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Marieta Chiseamera prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
fiscal 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 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. primar Victor Dragusin prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in activitatea asociatiilor 
de proprietari 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 
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. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
hotarare cu privire la modificarea HCL 141/2007 privind infiintarea comisiei de avizare a cererilor de 
organizare si desfasurare a adunarilor publice, 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 
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prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitare 
cladire de locuit blocul B8, 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 spune ca in proiectul de hotarare nu s-a precizat strada pe care se afla 
blocul B8 si nici criteriile in functie de care au fost selectate blocurile respective. 
 Dl. viceprimar Voicu Ion solicita expertizarea tehnica a blocurilor respective. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca lucrarile de reabilitare costa cateva milioane de euro si intreaba 
de unde vor fi suportati acesti bani. Daca se incepe cu aceste blocuri, cu siguranta vor dori si alti cetateni sa-
si reabiliteze locuintele. Este nevoie de expertizare pentru a nu reabilita un bloc care peste 10 ani va trebui 
sa fie demolat. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba daca acest bloc B8 mai poate suporta sau nu reabilitarea. 
Poate ar fi mai bine sa se construiasca alte blocuri noi. Este nevoie deci, de studii de specialitate. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca blocurile trebuiesc reabilitate termic. Pentru aceasta se vor 
primi fonduri si de la guvern care vor avea destinatia expertize. Mai spune ca pe timpul a doua mandate vor 
putea fi acoperite toate blocurile in municipiu. 
 Propune ca si primaria sa aloce sume de bani pentru aceste blocuri. 
 Dl. Arhitect sef spune ca o problema ar putea fi disponibilitatea financiara a locatarilor. De aceea a 
recomandat asociatiilor sa stranga de pe acum un fond de rulment care va fi folosit la reabilitare. 
 Nemaifiind  si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 6 (sase) abtineri (domnii consilieri Badulescu Adrian, 
Negreanu Florea, Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan, Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitarea cladirii de locuit blocul 
407, 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 16 
(sasesprezece) voturi „pentru” si 5 (cinci) abtineri (domnii consilieri Badulescu Adrian, Negreanu Florea, 
Filip Constantin, Jieanu Eugen-Gabriel, Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatie tehnico-economice pentru obiectivul 
deinvestitii Gradinita de copii, zona ANL-PECO, 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 daca gradinita se afla in planul de invatamant si dl. primar 
raspunde ca nu este cuprinsa. 
 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 
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 In continuare, tot dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Campus 
Scoala de arte si meserii (SAM)” la Grupul Scolar Agricol 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. Marian Ispas prezinta referatul A.A.C.P.S. Alexandria si 
anexa la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, 
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. Traian Constantinescu prezinta adresa S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la reactualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termica 
in municipiul Alexandria conform Programului „Termoficare 2006-2015 caldura si confort” 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 cerintele din cadrul legal de care se tine seama in 
cadrul strategiei. 
 Dl. Traian Constantinescu raspunde ca este vorba de HG nr. 381/2008. 
 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. Mircea Dumitrescu, reprezentantul S.C. APA SERV S.A. prezinta adresa S.C. APA 
SERV S.A. si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Oportunitate privind 
infiintarea Operatorului de servicii de apa si apa uzata in judetul Teleorman – S.C. APA SERV S.A., 
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 acest Operator este inregistrat la Registrul Comertului, la 
DGFP. 
 Constata ca in acest studiu de oportunitate sunt cateva lucruri care planeaza grav asupra Alexandriei 
in urmatorii 15 ani. Printre acestea se numara faptul ca municipiul Alexandria va plati Operatorului in primii 
ani 70 miliarde lei, Alexandria va realiza 61,3% din intregul program de investitii, desi ponderea sa in 
asociere este de 34%. 
 Atributele suverane ale Consiliului local vor fi transferate unei suprastructuri la nivel judetean. 
 Alexandria nu va beneficia de aceste servicii, conform studiului de oportunitate, pentru ca raportul 
cost-calitate va fi foarte mare. 
 Activitatea acestui operator se va aseza pe actualul sistem de aductiune a apei, iar evacuarea se va 
face pe teritoriul satelor Poroschia, Tiganesti, Branceni, Smardioasa. 
 Normal ar fi fost ca asocierea sa fie intre Alexandria si 8 comune din jurul sau. In acest fel proiectul 
ar fi putut fi eligibil pentru fondurile europene. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca acest proiect a mai fost prezentat anterior inca de doua ori in 
Consiliul local, si a fost tot impotriva lui. 
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 Intreaba acum daca celelalte Consilii locale din asociere au varsat capitalul social si a mai intrebat si 
in alte ocazii, dar nu are date despre aceste lucruri. 
 A constatat ca in urma asocierii, consumul de apa a fost majorat cu 10% pentru cei care si-au montat 
apometre. Nu acelasi lucru se intampla la TERMA SERV in urma contorizarii. Considera ca nu este normal 
sa incarci cu 10% consumul de apa pe motiv ca sunt pierderi. Anunta ca nu va vota acest proiect de hotarare. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca acest Studiu de Oportunitate reprezinta o restanta pe care o 
avem la Ministerul Mediului care desfasoara proiectul pilot in judetul Teleorman si alte 4 judete. 
 Operatorul exista, functioneaza, chiar daca nu aprobam studiul. Acest document nu face cinste 
municipiului Alexandria ca sa ramana restantier la Ministerul Mediului. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca disensiunile sale cu dl. primar au pornit de la acest subiect. 
Intreaba de ce s-a mai venit cu el in Consiliu, daca tot este inutil. Spune ca societatea APA SERV nu 
functioneaza acum legal, fara acest studiu de oportunitate. Ramane la parerea ca Alexandria nu este 
reprezentata cum se cuvine in acest Operator. In mandatul trecut a propus ca trei consilieri locali sa participe 
la sedintele Consiliului de administratie si sa informeze Consiliul local despre deciziile care se iau acolo. 
Acest lucru nu s-a intamplat. Consiliul local nu a fost informat ca s-a schimbat presedintele Consiliului de 
Administratie. Dupa parerea sa aceasta schimbare are altceva in spate. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca l-a invitat pe dl. Dumitrescu Mircea pentru a informa Consiliul 
local despre aceasta schimbare. 
 Mai spune ca averea municipiului nu a fost data nimanui, ci a fost data in administrare, dar 
investitiile care se fac vor intra in patriomoniul Consiliului local. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca nu a afirmat ca tarifele se stabilesc in alta parte, ca intradevar 
averea nu au instrainat-o, dar nu mai exista foloasele. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca nu a vorbit politic la acest proiect de hotarare, ci a prezentat 
niste date din Studiul de Oportunitate aflat in dezbatere. 
 Intreaba de ce afirma dl. primar ca tarifele nu se stabilesc in CA al Operatorului, daca asa scrie in 
Studiul de Oportunitate. Spune ca a vorbit la acest proiect de hotarare strict in calitate de administrator. In 
aceasta situatie parghiile de conducere si control sunt cedate altcuiva, dupa cum reiese din acest studiu de 
oportunitate. 
 Spune ca nu poate vota un proiect de hotarare care ii ia toate parghiile. 
 Dl. consilier Pana Ion roaga pe dl. consilier Nastase sa nu incerce sa tina lectii cu ei. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se obtin 14 (patrusprezece) voturi „pentru”, 6 (sase) voturi „impotriva” (domnii 
consilieri Badulescu Adrian, Negreanu Florea, Filip Constantin, Marzan Niculae, Nastase Stefan, Toader 
Dumitru si 1 (una) abtinere (dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexa la proiectul de hotarare cu privire la cooperarea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia Patronala Alexandria 1997 pentru desfasurarea unor activitati comerciale, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare care sunt 
favorabile, cu exceptia celui al comisiei juridice care este nefavorabil, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca Asociatia Patronala Alexandria 1997 cuprinde 216 comercianti 
care isi desfasoara activitatea pe „Lipscani”, asociati intr-o organizatie non-profit. Ei nu mai aveau contract 
cu primaria si au fost tolerati pe acele amplasamente. S-a studiat problema impreuna cu juristii si s-a ajuns la 
concluzia ca ar putea fi ajutati printr-o cooperare. Primaria va incheia Contract cu Asociatia, nu cu fiecare 
comerciant in parte. Pentru viitor este bine sa li se ofere si o noua locatie astfel incat Alexandria sa 
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beneficieze si de un caracter turistic. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu a stiut ca acestia ocupa spatiile fara contract. Intreaba cum 
e posibil sa ne asociem cu cineva care nu are dreptul la acel teren. Intreaba de ce nu se creeaza posibilitatea 
de a veni acolo orice comerciant si ne rezumam doar la cei care sunt in prezent. 
 Dl. primar Victor Dragusin raspunde ca ei sunt inregistrati din punct de vedere juridic si cooperarea 
se realizeaza cu o persoana juridica, dandu-i astfel dreptul de a ocupa acel teren. 
 Dupa evaluarea terenului se va incheia contractul de cooperare cu aceasta Asociatie, care va plati 
chiria catre Consiliul local, usurand astfel si activitatea aparatului de specialitate al Primarului, dar si a 
comerciantilor. 
 Dl. primar propune ca reprezentanti ai Consiliului local in cooperare pe domnii Calota Florica-Ica si 
Tabacitu Stefan. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune completarea Cap. 3, pct. c cu urmatoarele „cu ajutorul 
personalului din aparatul de specialitate al Primarului”, iar la asigurarea pazei propune sa se faca cu ajutorul 
Politiei Comunitare. 
 Dl. primar Victor Dragusin raspunde ca Politia Comunitara are activitate numai de ordine publica. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este de acord cu rezolvarea problemelor acestor oameni, dar nu 
intelege de ce din adresa lor reiese ca proiectul de cooperare a fost deja aprobat la ei in AGA. 
 Dl. primar Victor Dragusin raspunde ca le-a dat contractul de cooperare pentru a-l aproba in AGA, 
deoarece numai in aceste conditii putea fi prezentat si Consiliului local, avand siguranta ca ei sunt de acord 
cu cooperarea. Contractul de cooperare se incheie pe maximum 6 luni pe acest amplasament, urmand ca pe 
un an sa se incheie pe alt amplasament. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
impreuna cu amendamentul d-lui. Jieanu Eugen-Gabriel de completare a Cap. 3, pct. c si se aproba cu 19 
(nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) voturi „impotriva” (domnii consilieri Toader Dumitru si Nastase 
Stefan). 
       x  
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de 
resort la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor in AGA, CA si CC la societatile 
comerciale din subordinea 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. primar Victor Dragusin face urmatoarele propuneri: 
S.C. TRANSLOC PREST S.A.  AGA   - Chismelaru Gheorghe 
       - Petcu Dragos-Marian 
     CA   - Boboc Valentin-Gabriel 

       - Clinceanu Victoria 
       - Coman Monica 
     CC   - Cojoaca Marin 

       - Barbieru Ion 
       - Cioaba Petre 
S.C. APA CANAL S.R.L.   CA   - Dumitrescu Mircea 
       - Bazaran Adrian 
       - Cula Constantin 
     CC   - Cojoaca Marin 

       - Stoican Cornel 
       - Panduru Violeta 
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S.C. TERMA SERV S.R.L.  AGA   - Cojocaru Gheorghe 
       - Delcea Florin 
     CA   - Constantinescu Traian 
       - Popescu Valentin 
       - Damian Marian 
     CC    - Tole Marin 
       - Cristea Stefan 
       - Mot Petrica 

 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel este de parere ca dl. primar ar fi trebuit sa solicite propuneri de la 
toate partidele, iar referitor la cei propusi deja, o persoana nu are domiciliul in Alexandria. 
 Dl. presedinte de sedinta solicita propuneri pentru alegerea Comisiei de numarare a voturilor, iar dl. 
consilier Voicila Florea propune pe domnii consilieri Nastase Stefan, Draghici George si Murga Ion-Catalin. 
 (Dl. consilier Filip Constantin a plecat din sala). 
 Se ia o scurta pauza, timp in care se redacteaza buletinele de vot, apoi se trece la exercitarea votului 
secret. In urma numararii voturilor, dl. consilier Draghici George prezinta rezultatul: 
 Din 20 voturi valabil exprimate s-au obtinut: 
S.C. TRANSLOC PREST S.A.          A.G.A.  - Cismelaru Gheorghe -18 DA , 2 NU 
       - Petcu Dragos-Marian - 16 DA, 4 NU 
     CA   - Boboc Valentin-Gabriel - 19 DA, 1 NU 

       - Clinceanu Victoria  - 17 DA, 3 NU 
       - Coman Monica  - 15 DA, 5 NU 
     CC   - Cojoaca Marin  - 16 DA, 4 NU 

       - Barbieru Ion   - 18 DA, 2 NU 
       - Cioaba Petre   - 16 DA, 4 NU 
S.C. APA CANAL S.R.L.   CA   - Dumitrescu Mircea  - 19 DA, 1 NU 
       - Bazaran Adrian  - 20 DA, 0 NU 
       - Cula Constantin  - 19 DA, 1 NU 
     CC   - Cojoaca Marin  - 15 DA, 5 NU 

       - Stoican Cornel  - 18 DA, 2 NU 
       - Panduru Violeta  - 18 DA, 2 NU 

S.C. TERMA SERV S.R.L.  AGA    - Cojocaru Gheorghe  - 18 DA, 2 NU 
       - Delcea Florin  - 16 DA, 4 NU 
     CA   - Constantinescu Traian - 18 DA, 2 NU 
       - Popescu Valentin  - 17 DA, 3 NU 
       - Damian Marian  - 17 DA, 2 NU, 1 nul 
     CC    - Tole Marin   - 19 DA, 1 NU 
       - Cristea Stefan  - 16 DA, 4 NU 
       - Mot Petrica   - 16 DA, 4 NU 

 Dl. consilier Nastase Stefan solicita ca acesti reprezentanti sa prezinte rapoarte trimestriale in fata 
Consiliului local. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 (Nu au fost in sala domnii consilieri Tatu Nicolae si Toader Dumitru) 
       x 
       x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de amplasare mese, urmbrele si 
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mobilier urban pe strada Libertatii-pietonal, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, care sunt favorabile, cu exceptia celui al comisiei 
juridice, care este nefavorabil, 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 si se aproba cu 20 (douazeci) voturi 
„pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Badulescu Adrian). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 33 din 30 martie 2006 privind aprobarea unor taxe 
si tarife, 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, d-na. Marieta Chiseamera 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 in perioada anilor 2006-2008, 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. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca pe strada Mircea cel Batran mai sunt si altii care au fost 
inundati si vor fi discutii ca nu se afla in acest proiect de hotarare. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca a discutat cu cetatenii de acolo, care au curtile cu nivelul mai 
jos si nu pot fi utilizate. Vor fi analizate toate cazurile, chiar si de pe alte strazi si se va veni cu un alt proiect 
de hotarare. 
 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. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea HCL nr. 59, 60, 61 si 74/2005 si a HCL nr. 126/2006, 
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 daca va fi cazul va veni si televiziunea la deschiderea plicurilor 
pentru licitatii. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune stabilirea unui buget din care sa se plateasca contravaloarea 
transmiterii lucrarilor sedintei. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca acest lucru se face gratuit de Media Sud. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca ar fi bine daca televiziunea ar putea sa transmita si licitatiile. 
 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. Ion Rosu prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare cu 
privire la abrogarea HCL nr. 96 din 28 iulie 2005, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
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 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca poate ar fi mai bine daca s-ar realiza un bazin acoperit, 
care sa fie folosit tot timpul anului. 
 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. 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 

- Tabelul nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai persoanelor 
cu handicap grav, care vor beneficia de transport gratuit urban pe luna august 2008, conform HCL nr. 
178/21.12.2005.  
 Consiliul local il aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 5527/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei. 
MECA ELENA, domiciliata in Alexandria, strada Alexandru Ghica nr. 213. 
 Dl. presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 1000 lei, supune la vot aceasta propunere si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Referatul nr. 5526/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei. 
NECULAE PAUNA, domiciliata in municipiul Alexandria, strada Dunarii, bloc 404, sc. A, ap. 1. 
 Dl. presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 1000 lei, supune la vot aceasta propunere si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Ancheta sociala nr. 12503/2008 a A.A.C.P.S. Alexandria efectuata ca urmare a cererii numitului 
CRISTEA EDI, domiciliat in Alexandria, strada Cuza Voda nr. 22, prin care solicita sustinerea financiara 
din partea Consiliului local al municipiului Alexandria prin plata taxei de scolarizare la Universitatea 
Valahia-Targoviste, Filiala Alexandria, Facultatea de Stiinte Economice – Administrarea Afacerilor, Cursuri 
de zi, anul I. 
 Dl. presedinte de sedinta propune inscrierea acestuia pe unul din locurile gratuite aprobate prin 
contractul de asociere, supune la vot propunerea respectiva si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Prin adresa inregistrata la nr. 7810/2008, d-na. MIRCEA MARIANA, administrator la S.C. 
MARISTON S.R.L. Alexandria, strada Libertatii nr. 220, titulara contractului de inchiriere nr. 22330 din 
22.11.2006 avand ca obiect de activitate COMERT, solicita ca terenul respectiv sa-i fie concesionat. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca terenul poate fi concesionat prin licitatie publica nu prin 
transferarea inchirierii in concesiune. 
 - Adresa nr. 4764/2008 prin care Institutia Prefectului Judetului Teleorman transmite solicitarea 
atribuirii unui spatiu de catre Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Teleormanean. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu sunt spatii disponibile, dar se va cauta in continuare 
identificarea unei solutii. 
 - Ancheta sociala nr. 5629/2008 a A.A.C.P.S. Alexandria efectuata ca urmare a cererii d-rei. GHITA 
ROXANA-ADINA, cu domiciliul in Alexandria, strada 1 Decembrie nr. 106, prin care solicita efectuarea 
gratuita a cursurilor la Universitatea Valahia Targoviste, Filiala Alexandria, la Facultatea de economia 
turismului si serviciilor. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Cererea inregistrata la nr. 11407/2008 prin care dl. TERCI MIHAI, domiciliat in Alexandria, strada 
M. Kogalniceanu nr. 71 solicita desfiintarea WC-ului din curtea sa, pe care il folosesc vecinii Nevers. 
 Dl. presedinte de sedinta spune ca problema este de competenta instantei de judecata. 
 - Adresa inregistrata la nr. 12875 a domnilor NISTOR ECATERINA, NISTOR VASILE si NISTOR 
MARIANA, domiciliati in municipiul Alexandria, strada Agricultori nr. 99A prin care aduc la cunostinta 
Consiliului local neplacerile cauzate de vecinul Negrilescu Gheorghe din Alexandria, strada Agricultori nr. 
99-101, care detine si ingrijeste pe proprietatea sa, 160 de oi, 16 vaci, 4 cai, magari si pasari de curte, iar 
autoritatile statului nu iau masuri pentru respectarea legii. Sunt reclamati si unii salariati ai Primariei 



 

                                                                                16 
 
 
                                                          
                               

 

municipiului Alexandria (Rosu Ion si Barbalata Daniela) care in opinia d-lor, nu si-au facut datoria. 
 Au fost aduse si probe audio-video de la fata locului, de unde rezulta conditiille in care sunt supusi sa 
traiasca membrii familiei Nistor. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca animalele trebuie scoase din municipiu si ar trebui sa se creeze 
cadrul pentru infiintarea de microferme in afara orasului. Dl. primar solicita d-lui. consilier juridic Lungu 
Marian sa faca o analiza a situatiei si sa urgenteze gasirea de solutii pentru aceasta problema, sa faca o 
verificare daca animalele sunt inregistrate la Consiliul local si publicarea unui anunt ca nu mai au voie sa 
creasca animale in oras. 
 Dl. consilier Oana Ovidiu propune formarea unei comisii de consilieri locali, care sa verifice punerea 
in aplicare a legii. Fiecare partid isi desemneaza reprezentantii in aceasta comisie: Murga Ion-Catalin (PNL), 
Bojan Cristian (PC), Oana Ovidiu (PC), Marzan Niculae (PRM) Filip Constantin (PDL). 
 - Adresa nr. 20/8337/11.07.2008 a Secretarului General al Guvernului prin care solicita Consiliului 
local al municipiului Alexandria adoptarea unei hotarari prin care imobilele cu locuinte ANL S2 si S3 din 
strada Dunarii, zona SERE, sa fie trecute din domeniul public al municipiului Alexandria, in domeniul 
public al statului.  
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nu este vorba numai de terenul aferent blocurilor, dar acolo 
Consiliul local a realizat si utilitati pe cheltuiala sa. De aceea ar trebui ca o parte din banii rezultati din 
vanzari sa acopere si cheltuielile Consiliului local. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune ca Alexandria sa fie primul municipiu care solicita Guvernului 
despagubiri cu sumele aferente utilitatilor si terenului. 
 - Cererea inregistrata la nr. 12700/11.07.2008  a d-lor. Manole Radu si Manole Francisca cu 
domiciliul temporar la Adapostul social prin care solicita o locuinta sociala sau prelungirea cazarii in 
Adapostul social. 
 - Referatul nr. 13019/16.07.2008 al d-lui. primar Victor Dragusin prin care propune prelungirea cu 6 
luni a perioadei de cazare in „Adapostul pentru familii, persoane adulte si copii aflati temporar in dificultate 
si fara adapost” pana la rezolvarea situatiei locative pentru 6 persoane a caror masura de cazare inceteaza la 
16.07.2008. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de prelungire cu 6 luni a cazarii pentru cele 6 
persoane mentionate in referat si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa inregistrata la nr. 12994/2008 a C.S. Atletico Alexandria care solicita sprijin financiar 
pentru desfasurarea activitatilor clubului. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea C.S. Atletico Alexandria si se aproba cu 14 
(patrusprezece) voturi „pentru” si 4 (patru) abtineri (domnii consilieri Badulescu Adrian, Negreanu Florea, 
Jieanu Eugen-Gabriel,Nastase Stefan),urmand ca sumele sa fie distribuite la urmatoarea rectificare de buget. 
 - Informarea d-lui. primar Victor Dragusin privind constituirea unei garantii legale din partea 
Primariei municipiului Alexandria, in favoarea S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca prin aceasta doreste o amanare a situatiei de semnare a noului 
contract solicitat de WIROM GAS. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca semnarea acestui contract va transforma Consiliul local in 
sclavul WIROM GAS. 
 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,           
                           Ec. Stefan Tabacitu                                                     Jr. Iulian Purcaru 
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PROCES  VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 18 iulie 2008 

 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria  

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 22 iulie  2008  la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din   18 iulie 2008,  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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