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 Incheiat astazi, 29 mai 2008, orele 16,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care are loc in sala  de consiliu a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta 
a 15 (cincisprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind 
absenti motivat 5 (cinci) consilieri (d-nii.Filip Constantin, Frasineanu Fulvia-Florentina, Tatu Nicolae, 
Toader Dumitru, Satalan Lucretiu) si 1 (unu) consilier demisionat (dl. Marzan Niculae).  
 Ca urmare, dl. consilier Florea Voicila – 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. Constantin Slabescu si dl. Iulian Purcaru, ca au fost 
invitati si se gasesc in sala, viceprimarul municipiului Alexandria dl. Victor Dragusin, d-na. Mirela 
Bolintineanu – Sef serviciu buget-contabilitate, dl. Mihai Mitroi – Arhitect sef, dl. Mircea Dumitrescu – 
director S.C. APA SERV S.A. Alexandria, persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, 
reprezentanti mass-media, dl. Lungu Marian – consilier juridic 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 Constantin Slabescu, cel care, in 
conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 si 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dispozitia nr. 1033 din 24 mai 2008 si prin 
adresa nr. 9761 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD privind construire restaurant in padurea Vedea, 
din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD privind construire restaurant si spatii de cazare in 
strada Negru Voda nr. 100-102, din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii titulaturii obiectivului de investitii 
„Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare din judetul Teleorman, Romania, 
EUROPEAID/119083/D/SM/RO Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai 
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si a 
sistemului de canalizare in judetul Teleorman, Romania”: 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse pe 
ordinea de zi si nefiind supune la vot ordinea de zi prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

Inainte de intrarea in ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la 
procesul verbal al sedintei precedente, care a fost prezentat si studiat la sedintele comisiilor de specialitate 
pe domenii de activitate din 27 si 28 mai 2008 si nefiind, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) 
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, supune la vot procesul verbal al sedintei precedente si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl. presedinte de sedinta informeaza Consiliul local ca titlul de campioana nationala la baschet sub 
18 ani, a fost castigat de echipa de baschet a Clubului Sportiv Scolar, pe care Consiliul a sponsorizat-o in 
vederea deplasarii la Oradea. 

Dl. consilier Marin Stelian-Gigi informeaza despre acest eveniment si multumeste pentru sprijinul 
financiar acordat si de alti sponsori printre care Eurocar Service. Propune ca trei fete care fac parte din 
lotul de baschet teleormanean sa beneficieze de gratuitate pentru studii la facultatile din municipiu. 



 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Mirela Bolintineanu 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 si nefiind, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea PUD privind construire restaurant in 
padurea Vedea, 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 Izina Ion spune ca din raportul compartimentului de resort reiese ca vecinatatile 
terenului in cauza sunt pe trei laturi Ocolul Silvic si intreaba daca proprietarul padurii este Ocolul Silvic. 
 Dl. primar Constantin Slabescu spune ca proprietarul padurii Vedea este Consiliul local si mai 
exista doua corpuri de teren proprietate particulara. Probabil cand s-a facut intabularea terenului, era 
proprietar Ocolul Silvic. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se obtin 7 (sapte) voturi „pentru” si 7 (sapte) abtineri (domnii consilieri Stancu 
Iuliana, Pisica Gheorghe, Din Nelu, Baloi Stefan, Panagoret Ioana, Pana Ion, Tabacitu Stefan), 
 (Nu se afla in sala dl. consilier Andrei Costica). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea PUD privind construire restaurant si spatii de cazare, in strada Negru 
Voda nr. 100-1002, din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
prupuneri, discutii. 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan spune ca nu crede ca parcarea din incinta, prevazuta cu 15 locuri, va 
face fata solicitarilor si se va strangula circulatia in zona. Considera ca trebuie regandit proiectul in 
privinta numarului locurilor de parcare. Spera ca viitorul consiliu local sa impuna prevederea in proiectele 
anexate PUD-urilor si a locurilor de parcare. 
 Dl. Mirca, proiectantul, spune ca s-au prevazut 15 locuri de parcare in incinta Complexului, ca 
avand in vedere ca evenimentele se vor desfasura sambata si duminica, seara, circulatia nu va fi stanjenita 
in zona. 
 Dl. Mihai Mitroi spune ca a cerut ca locurile de parcare sa fie prevazute in incinta si este primul 
proiect la care locurile de parcare sunt astfel prevazute, toate celelalte, autorizate pana acum, neavand 
locuri de parcare. 
 Dl. consilier Marin Stelian-Gigi considera ca nu trebuie sa constituie un impediment, in aprobarea 
acestui proiect, prevederea a inca 1-2 locuri de parcare. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se obtin 7 (sapte) voturi „pentru” si 8 (opt) abtineri (domnii consilieri Stancu 
Iuliana, Pisica Gheorghe, Din Nelu, Baloi Stefan, Panagoret Ioana, Pana Ion, Tabacitu Stefan si Andrei 
Costica). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Mircea Dumitrescu prezinta adresa S.C. APA SERV 
S.A. si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii titulaturii obiectivului de 
investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare din judetul Teleorman, Romania, 
EUROPEAID/119083/D/SM/RO Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4”, 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. Mircea Dumitrescu prezinta adresa S.C. APA SERV S.A. Alexandria si anexele 
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai 
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si 
canalizare a sistemelor de canalizare in judetul Teleorman, Romania”, 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. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
 -Referatul nr. 4308/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei. 
Nita Florica, domiciliata in municipiul Alexandria, strada Turnu Magurele, bloc 594, sc. D, ap. 50. 
 Dl. presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 500 lei, supune la vot aceasta propunere si se 
aproba cu 12 (douasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (domnii consilieri Marin Stelian-Gigi si 
Pana Ion). (Lipseste din sala d-na. consilier Panagoret Ioana). 
 Dl. consilier Tabacitu Stefan observa ca din partea A.A.C.P.S. nu participa nimeni la aceasta 
sedinta si isi arata nemultumirea. 
 -Referatul nr. 4206/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
doamnei Babelea Vali din municipiul Alexandria, strada 1 Mai, bl. B11, sc. A, ap. 25. 
 Dl. presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 500 lei si se aproba cu 13 (treisprezece) 
voturi „pentru” si 1 (una) abtinere (dl. consilier Pana Ion). (Lipseste din sala d-na. consilier Panagoret 
Ioana). 
 -Referatul nr. 4194/2008 al A.A.C.P.S. Alexandria, privind acordarea unui ajutor de urgenta 
domnului Ion Marian, domiciliat in Alexandria, strada Victor Antonescu, nr. 77A. 
 Dl. presedinte de sedinta propune suma de 500 lei, o supune la vot si se aproba cu 13 (treisprezece) 
voturi „pentru” si 1 (una) abtinere (dl. consilier Pana Ion). (Lipseste din sala d-na. consilier Panagoret 
Ioana). 
 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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