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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
       CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 

 Incheiat astazi, 29 septembrie 2009, orele 17,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, in 
prezenta a 21 (douazecisiunu) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local.  
 Dl. presedinte de sedinta Ion Pana arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei precedente 
care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate si nefiind, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 2039 din 23 septembrie 2009 si prin adresa nr. 24224 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Sistem ventilatie incalzire Piata Unirii” ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
MANAGEMENTUL DESEURILOR TELEORMAN; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului 
general de evacuare a persoanelor care ocupa in mod abuziv locuinte din fondul locativ de stat; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD pentru amenajarea sensului giratoriu la 
intersectia str. Dunarii cu str. 1 Decembrie; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD pentru construire statie de asfalt, statie de 
betoane si corp administrativ, in str. Viilor nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ pentru construire Hala asamblare ascensoare 
+ service piese de schimb, pe E 70, km. 83 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in 
domeniul public al statului a locuintelor construite din fonduri ANL 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor locuinte din bl. B8, din  locuinta 
sociala in  locuinta convenabila; 
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea de cabinete medicale in unitatile de invatamant 
din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr.95/2009, privind declararea ca bunuri 
apartinand domeniului privat de inreres local a unor unitati locative in vederea vanzarii; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 137/17.07.2009 privind declararea ca 
bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului cu masuri referitoare la orarul de 
functionare al restaurantelor si al altor activitati si servicii de alimentatie publica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL 124 din 16.06.2009  privind  functionarea 
unei parcari cu plata pe str. C. Brancoveanu, tronson cuprins intre strazile Dunarii si C. Voda; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local, situat in strada Dunarii, bloc 401, sc. A, cu destinatia prestari 
servicii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local, situat in str. 1 Mai nr 107, bl. B3, sc. A, cu destinatia comert; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada C. Voda, parter, bl. 711B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. I. Creanga, zona bl. 312; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Bucuresti, zona cimitirului Sf. Alexandru; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Dunarii, nr. 220 parter bl. 1603, sc. C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Dunarii, nr. 220 bl. 1603, sc. D; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Dunarii, nr. 51 zona bl. L5; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Viilor nr. 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Merilor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada M. Kogalniceanu, nr. 7-9; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Bucuresti, zona DACIA  SERVICE; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. Bucuresti, zona DACIA  SERVICE; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in str. 1 Mai, nr. 92A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in zona Service auto ICIL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
Clubul Sportiv KANAZAWA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
C.T.D.T.D.M. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
 -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 propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarari: 

 - Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unei autogari in strada Cuza Voda, nr. 121 din 
municipiul Alexandria. 
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- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare intre numicipiul 
Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria si Inspectoratul Scolar Judetean 
Teleorman, pentru infiintarea si functionarea unui Centru de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare 
(CRED). 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului credit furnizor privind „Modernizarea 
PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 din municipiul Alexandria. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de 
hotarare cuprivire la organizarea comisiei de infiintare a unui centru de sprijin pentru afaceri si 
agricultura in municipiul Alexandria. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune ca ordinea de zi sa inceapa cu petitii si interpelari, iar dl. 
presedinte de sedinta spune ca nu este in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a 
Consiliului local sa se inceapa cu acest punct. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu 
propunerile de modificare a acesteia prezentate de dl. primar Victor Dragusin si dl. consilier Jieanu 
Eugen-Gabriel si se aproba in unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct d-na director Florina Linca prezinta 
raportul si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii „Amenajare locuri de joaca si relaxare 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 si discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a solicitat in sedintele anterioare ca toate proiectele de 
hotarari de aprobare a indicatorilor tehnico-economici sa fie insotite de fundamentari tehnico-
economice si acest lucru nu s-a realizat. 
 De aceea se va abtine de la votul acestor proiecte de hotarari. 
 Dl. primar Victor Dragusin intreaba pe dl. consilier Nastase Stefan daca a solicitat studiul de 
fezabilitate unui salariat si acesta a refuzat sa i-l prezinte. 
 D-na. Florina Linca spune ca la ultima sedinta de comisii nu s-a cerut studiu de fezabilitate, 
iar dl. consilier Nastase Stefan spune ca a solicitat vineri, la prima sedinta de comisii si i s-a raspuns 
ca este tarziu, e sfarsit de saptamana si nu i s-a prezentat. 
 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” si 7 (sapte) abtineri (d-nii 
consilieri Toader Dumitru, Marzan Niculae, Nastase Stefan, Filip Constantin, Negreanu Florea, 
Jieanu Eugen-Gabriel, Rinescu Marian). 
       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 indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investitii „Sistem ventilatie incalzire Piata Unirii”, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan face aceeasi observatie ca si la proiectul precedent si anume ca 
lipseste documentatia de fundamentare tehnico-economica. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu ar trebui ca aceste documentatii de fundamentare sa 
fie cerute de consilieri, ci ele sa fie atasate din oficiu la proiectele de hotarari. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca desi documentatia este voluminoasa, ea va fi totusi 
multiplicata si va insoti proiectele de hotarari din mapele comisiilor de specialitate. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 19 (nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii. 
consilieri Nastase Stefan si Filip Constantin). 
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       x 
      x  x 
 In continuare, 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 2009, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca este adevarat,ce a citit in proiectul de hotarare, ca 
s-au alocat, pentru mobilier Strand Alexandria, 10 miliarde lei, iar d-na. Mirela Bolintineanu raspunde 
ca s-au prevazut pentru modernizare strand Vedea 1228 mii lei, iar pentru mobilier 25 mii lei. 
 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” si 7 (sapte) abtineri. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na Postumia Stefan prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Statutului 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Managementul Deseurilor Teleorman, presedintii comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca, de la inceput s-a opus acestui proiect de hotarare, ca si 
celui de infiintare a Operatorului Unic de apa si canalizare. 
 In cazul de fata spune ca nu s-au specificat modificarile facute, dar comparand cu Statutul 
initial, a constatat ca la art. 6, li. „g”, in loc de „contracte de delegare” apar acum „contracte de 
concesiune de servicii”, ceea ce este altceva. 
 Dl. primar Victor Dragusin raspunde ca a fost necesara modificarea Statutului deoarece s-au 
retras din asociere orasele Videle si Rosiorii de Vede si o comuna. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca Statutul este similar celui de la APA SERV, prin care 
Consiliul local Alexandria pierde atribute suverane de control al acestei activitati si exemplifica prin 
faptul ca a primit ieri un raport de activitate, de la dl. Mircea Dumitrescu, la APA SERV, dar executia 
bugetara nu o va primi niciodata pentru ca ea este ultrasecreta. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca nimic nu se misca in Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara fara aprobarea Consiliului local. 
 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”, 2 (doua) voturi 
„importiva” (d-nii consilieri Nastase Stefan, Toader Dumitru) si 5 (cinci) abtineri (d-nii consilieri 
Marzan Niculae, Filip Constantin, Negreanu Florea, Jieanu Eugen-Gabriel si Rineascu Marian). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general 
de evacuare a persoanelor care ocupa in mod abuziv locuinte din fondul locativ de stat, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca nu trebuie ca aceasta hotarare a Consiliului local sa se 
substituie actelor normative in vigoare, pentru ca exista acte normative care reglementeaza aceste 
lucruri. Acelasi lucru s-a intamplat si cu Regulamentul pentru demolarea constructiilor, care a dat 
posibilitatea demolarii discretionare a unor constructii. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca referitor la cazul Mara, constructia respectiva a fost 
demolata pentru ca nu a indeplinit 3 lucruri: Contractul de inchiriere incheiat pentru destinatia 
economat vanzare peste si produse din peste a fost expirat, a construit abuziv pe o suprafata dubla fata 
de cea inchiriata si a construit fara autorizatie de construire. 
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 Dl. consilier Filip Constantin spune ca daca se va adopta o hotarare care contravine cadrului 
legal, ea va putea fi atacata de oricine in contencios. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca daca hotararea nu este legala ea nu va fi semnata de 
secretar si va fi atacata in contencios de Institutia Prefectului. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 3 (trei) abtineri (d-nii 
consilieri Filip Constantin, Nastase Stefan, Marzan Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea PUD pentru amenajarea sensului giratoriu la intersectia 
strada Dunarii cu strada 1 Decembrie, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 
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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea PUD pentru construire statie de 
asfalt, statie de betoane si corp administrativ, in strada Viilor, nr. 2, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri si 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea PUZ pentru construire Hala asamblare ascensoare + 
service piese de schimb, pe E70, km. 83, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 
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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in 
domeniul public al statului a locuintelor construite din fonduri ANL, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri si 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor locuinte din bl. 
B8, din locuinta sociala in locuinta convenabila, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri si 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 
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 In continuare, d-na. Adriana Florea prezinta referatul A.A.S.P.S. Alexandria si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la infiintarea de cabinete medicale in unitatile de invatamant 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 si 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 95/2009, privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor unitati locative in vederea 
vanzarii, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a 
unor terenuri 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 si 
discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca s-a adoptat o hotarare a Consiliului local prin care, din 
chirii se pot scoate mai multi bani decat din concesionari si vanzari. Nu se declara impotriva 
concesionarilor sau vanzarilor, dar considera ca nu este momentul ca aceste terenuri sa fie trecute 
acum in domeniul privat si sa fie concesionate sau vandute la preturi foarte mici, in conditiile de 
criza, existente. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier 
Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 137/17.07.2009 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri 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 si 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 19 (nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan si 
Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 Tot dl. Adrian Popescu prezinta, in continuare, raportul compartimentului de resort si anexele 
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului cu masuri referitoare la orarul de 
functionare al restaurantelor si al altor activitati si servicii de alimentatie publica, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este nevoie de o completare a proiectului de hotarare. 
 Doreste ca acest regulament sa se aplice si unitatilor non stop care servesc bauturi alcoolice si 
cafea toata noaptea. 
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 In jurul acestor unitati este mizerie, galagie, scandaluri, toata noaptea. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca aceste unitati non stop nu au voie sa desfaca bauturi 
alcoolice deschise, dar cei care cumpara le desfac si le servesc in strada. Acolo trebuie sa intervina 
politia sau sa-si angajeze o firma de paza. 
 Dl. consilier Draghici George propune ca la art. 4, alin. (4), paragraf 1 sa fie eliminat textul 
„de pe raza de 50 metri” pentru ca pe strada sunt alte organe de ordine competente, care trebuie sa 
actioneze. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca trebuie sa se impuna agentilor economici sa-si ia 
masuri proprii de asigurare a ordinei si disciplinei, iar Primaria sa intervina cu amenzi. Considera ca 
nu este corect sa li se impuna o anumita ora. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca ora 1,00 stabilita in acest program a fost aleasa in urma 
mai multor consultari, dar dupa parerea sa ar trebui inchise la orele 22,00, pentru ca nu crede ca este 
normal sa se bea pana dimineata. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune ca la unitatile non stop sa nu se mai vanda bauturi 
alcoolice si cafea calda dupa orele 22,00. 
 D-na. consilier Panagoret Ioana spune ca la chioscul non stop la care se refera dl. consilier 
Nastase Stefan trebuie sa intervina si alte institutii care sa asigure ordinea si linistea publica. Nu este 
normal ca cetatenii sa suporte scandalurile respective. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca trebuie gasita o modalitate de a preintimpina sau atenua 
problemele, si nu sa se interzica activitatile respective. 
 Exista institutii care au competente de a interveni prompt si ferm. 
 Dl. consilier Draghici George propune ca paza proprie sa fie asigurate atat in interiorul 
localului, cat si in perimetrul localului. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune ca paza sa fie asigurata „in spatiul si pe terenul aferent 
localului”. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune „in interiorul localului si pe suprafata de teren aferenta 
localului”. 
 Dl. consilier Pana Ion spune ca propunerea d-lui. Nastase Stefan nu face obiectul proiectului 
de hotarare discutat, ci va putea fi discutata intr-un alt proiect de hotarare care poate fi initiat. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata cu amendamentul propus de dl. consilier Marzan Niculae si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
       x  
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL 124 din 16.06.2009 privind 
functionarea unei parcari cu plata pe strada Constantin Brancoveanu, tronson cuprins intre strazile 
Dunarii si Cuza Voda, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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 
 Tot dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de 
interes local, situat in strada Dunarii, bl. 401, sc. A, cu destinatia prestari servicii, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a fost foarte atent la ceea ce se intampla cu terenurile si 
spatiile din municipiul Alexandria. 
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 In cazul de fata, este vorba despre un teren pe care s-a construit fara autorizatie, iar prin acest 
proiect de hotarare se incearca intrarea in legalitate. Intreaba de ce nu se aplica si in acest caz Legea 
50, referitor la demolare. Este normal ca cel care incalca legea, sa suporte consecintele. 
 Dl. consilier Toader Dumitru anunta ca nu va vota acest proiect de hotarare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a vizitat terenul respectiv si a constatat ca exista o 
unitate construita deja, care se afla pe spatiul verde. Este de parere ca se ocupa, in continuare, prea 
multe spatii verzi din municipiul Alexandria. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca acea cladire este veche, din perioada primarului 
Nitulescu, proprietarul actual a cumparat-o de la altcineva si doreste intrarea in legalitate, pentru ca a 
descoperit ca nu avea autorizatie de construire. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” 
(d-nii consilieri Nastase Stefan, Toader Dumitru) si 4 (patru) abtineri (d-nii consilieri Marzan 
Niculae, Filip Constantin, Negreanu Florea, Ranescu Marian). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local, situat in strada 1 Mai nr. 107, bloc B3, sc. A, cu destinatia comert, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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 19 
(nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan si Filip 
Constantin). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Cuza Voda, parter, bloc 711B, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba pe dl. arhitect-sef daca aceste terenuri de la fiecare 
proiect de hotarare de concesionare sau inchiriere se afla pe spatii verzi. 
 Dl. Mihail Mitroi raspunde ca nu se afla in registrul de inventariere a spatiilor verzi. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 4 (patru) abtineri (d-nii 
consilieri Marzan Niculae, Nastase Stefan, Filip Constantin, Toader Dumitru. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada Ion Creanga, zona bl. 312, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan apreciaza ca raspunsul d-lui arhitect-sef „nu este inventariat 
deocamdata ca spatiu verde” este o formula de a iesi din anumite situatii incomode. 
 Mai spune ca se reduc spatiile verzi prin aceste concesionari si vanzari. Se va abtine in 
continuare de la votul acestor proiecte de hotarari deoarece afecteaza spatiile verzi din municipiu, 
precum si veniturile bugetare prin diminuarea acestora. 
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 Dl. primar Victor Dragusin il intreaba pe dl. consilier Nastase Stefan ce solutii gaseste pentru 
agentii economici care doresc sa-si desfasoare activitatea in acest oras. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca se cunoaste care sunt spatiile verzi, chiar daca acestea nu 
sunt inventariate. Mai spune ca prin aceste vanzari si concesionari se descurajeaza circulatia 
terenurilor in municipiul Alexandria, pentru ca unii platesc miliarde pentru o afacere, iar altii iau pe 
degeaba de la Primarie. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca se incearca culpabilizarea in fata cetatenilor a 
consilierilor PDL, cum ca ar fi impotriva investitorilor locali, dar dl. consilier Nastase Stefan a cerut 
sa se gaseasca modalitati de rezolvare a problemelor, fara a se arunca terenurile pe usa. 
 Dl. consilier Voicu Ioan intreaba la cate proiecte de hotarari au votat consilierii PDL 
„impotriva” sau s-au abtinut. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru”, si 3 (trei) abtineri (d-nii 
consilieri Nastase Stefan, Toader Dumitru si Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Bucuresti, zona cimitir Sf. 
Alexandru, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada Dunarii, nr. 220, bl. 1603, sc. C, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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 19 
(nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii consilieri Toader Dumitru, Nastase Stefan). 
 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada Dunarii, nr. 220, bl. 1603, sc. D, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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 19 
(nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii consilieri Toader Dumitru, Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Dunarii, nr. 51, zona bloc L5, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii si pentru ca nu sunt, dl. 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
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cu 19 (nouasprezece) voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. consilier Toader Dumitru) si 1 abtinere 
(dl. consilier Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada Viilor nr. 1, presedintii comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri si 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 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 
abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada Merilor, presedintii comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba daca terenul respectiv se afla sub contract sau nu, iar dl. 
Adrian Popescu raspunde ca nu se afla sub contract. 
 Nemaifiind si alte discutii, il supune la vot in forma prezentata si se obtin 20 (douazeci) voturi 
„pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
        x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Mihail Kogalniceanu, nr. 7-9, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca a solicitat sa i se prezinte cererile de cumparare pentru 
aceste vanzari si nu le-a primit pe toate. 
 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren in suprafata de 
1568 mp, apartinand  domeniului privat de interes local, situat in strada Bucuresti, zona DACIA 
SERVICE, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui 
teren, in suprafata de 1900 mp, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona DACIA SERVICE, presedintii comisiilor de specialitate 
pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri si discutii. 
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 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba cine il desemneaza pe evaluatorul terenului respectiv, 
iar dl. primar Victor Dragusin spune ca, in mandatul prefectului Izina, s-a interzis ca evaluarea sa se 
faca de catre salariati ai primariei, iar persoanele interesate isi aleg evaluatorul. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier 
Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in strada 1 Mai, nr. 92A, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri si 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 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. 
consilier Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local, situat in zona Service auto ICIL, presedintii comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri si 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 20 (douazeci) 
voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Violeta Radut prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu Clubul 
Sportiv KANAZAWA Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 
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. Constantin Tecuceanu prezinta referatul 
Serviciului public CTDTDM Alexandria si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
organigramei ai a statului de functii ale CTDTDM Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate 
pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca i-a fost prezentata vechea organigrama si constata ca, 
desi, la petitii mai exista o solicitare de avansare pentru o salariata care a absolvit studii superioare, 
aceasta nu se regaseste in noua organigrama, pentru ca dl. director nu doreste avansarea ei. Considera 
ca la o asemenea decizie trebuia consultat si sindicatul. 
 A mai observat ca, in continuare, dl. director are in organigrama un post de strungar, desi nu 
are strung in dotare si intreaba de ce postul respectiv nu primeste alta denumire. 
 Propune d-lui. director Constantin Tecuceanu ca d-na. Mihai Nela sa fie avansata la studii 
superioare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca este indreptatita completarea cu personal de specialitate 
a organigramei dar si cea de avansare a persoanelor care au absolvit studii superioare. 
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 Dl. consilier Marzan Niculae intreaba ce se va intampla cu CTDTDM daca aceasta activitate 
va fi concesionata. 
 Dl. primat Victor Dragusin raspunde ca din informatiile pe care le are pana in momentul de 
fata, CTDTDM va fi partas la colectarea gunoiului la nivelul municipiului Alexandria, va fi un 
subcontractor de servicii. 
 Dl. consilier Mihailiteanu George spune ca organigrama prevede posturile, nu oamenii care 
ocupa acele posturi. 
 Angajarea oamenilor pe posturile respective este atributul directorului, deci nu Consiliul local 
are acest atribut, el aproband doar organigrama. 
 Dl. director Tecuceanu Constantin spune ca in conformitate cu O.G. nr. 10/2008, 
transformarea postului se face numai in situatia in care salariatul si-a completat studiile in domeniul 
de activitate in care lucreaza. Spune ca d-na. Mihai Nela nu se afla in aceasta situatie, dar mai sunt si 
alti salariati care au absolvit sudii superioare si nu au fost avansati. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca este inadmisibil ca in documente sa se foloseasca 
abrevieri care nu sunt explicitate, iar in toate expunerile de motive ale primarului se foloseste verbul 
la persoana I singular in loc de persoana I plural (eu consider, eu propun in loc de noi consideram, noi 
propunem). 
 Referitor la d-na. Mihai Nela spune ca activitatea ei a fost evaluata si de alte persoane 
autorizate, deci merita sa fie avansata. 
 Dl. consilier Marzan Niculae propune promovarea d-nei. Mihai Nela. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 (optsprezece) voturi „pentru” si 3 (trei) abtineri (d-nii 
consilieri Filip Constantin,Toader Dumitru si Marzan Niculae). 
      x  
     x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la infiintarea unei autogari in strada Cuza Voda, 
nr. 121, 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 si 
discutii. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca sunt 2 petitii la mapa din partea locatarilor blocului din 
vecinatate si de pe strada, care sunt deranjati de activitatea respectiva. Intreaba de ce nu s-a cerut 
acordul vecinilor pentru infiintarea acestei autogari, la fel ca la infiintarea unei societati comerciale. 
 Spune ca este nevoie sa se tina seama de doleantele cetatenilor, ca acestia sa nu fie deranjati si 
sa se gaseasca o alta solutie pentru infiintarea unei autogari. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca exista doua petitii impotriva infiintarii acestei autogari. 
Ca initiator de proiect a fost pus in situatia de a rezolva problema urcarilor si coborarilor din autobuze 
din diferite statii din municipiu si de a infiinta o autogara. Nu are cunostinta ca este nevoie de acordul 
vecinilor pentru infiintarea unei autogari. 
 Prin acest proiect de hotarare s-a incercat sa se rezolve doleantele cetatenilor care au reclamat 
ca li se ocupa parcarea, ca sunt trase masinile pe trotuar. De aceea art. 1 al proiectului de hotarare 
incearca sa rezolve aceste probleme. De asemenea considera ca reprezentantului companiei i se poate 
cere sa protejeze locuinta cetateanului care a reclamat ca ii cade casa. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca in situatia in care va mai dezvolta si altceva acolo, atunci 
este nevoie de acordul vecinilor. 
 Dl. consilier Rineascu Marian spune ca acolo este o zona rezidentiala, deci se pot construi 
locuinte, nu autogari. 
 Considera ca nu pot aproba acest proiect de hotarare fara acordul vecinilor, pentru ca la 
eliberarea autorizatiei de construire va fi nevoie de acordul vecinilor. 
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 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca investitorul isi poate asuma acum niste responsabilitati 
pe care nu le va putea duce la indeplinire, iar cand va veni la eliberarea autorizatiei de construire nu 
va obtine acordul vecinilor si nu este bine sa se incurce lucrurile, aproband acest proiect de hotarare. 
 Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca nu se poate intra si iesi pe strada Cuza Voda cu 
autobuzele pentru ca nu este loc sa intoarca. 
 Dl. consilier Mihailiteanu George spune ca nu este de acord cu dl. primar, cu infiintarea altei 
autogari, pentru ca inainte de 1989 activitatea de transport auto se desfasura la autogara existenta si 
nimeni nu se plangea de acest lucru. Considera ca este imposibil sa-si desfasoare activitatea pe 500 
mp. Nu este normal sa sufocam orasul cu activitatea de transport. Obligatia Consiliului local este sa 
faca strazi, canalizare, sa ofere alte servicii pentru agentii economici, iar autogarile sa fie facute la 
marginea orasului. 
 Mai spune ca a solicitat de nenumarate ori sa se ia masuri cu agentii economici care blocheaza 
trotuarele cu materiale de constructii si nu s-a rezolvat nimic. 
 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca a asistat la plecarea neregulamentara a unui autobuz, de 
pe partea stanga a strazii Cuza Voda. 
 Dl. consilier Ganea Filica propune ca intre orele 21,00 si 6,00 autogara sa nu functioneze. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca acum investitorul are constrangeri sa infiinteze 
autogara pentru ca deja a devenit proprietarul terenului. 
 Propune sa i se ofere un alt teren, la schimb, in afara orasului, unde sa se dezvolte normal. 
 Dl. viceprimar Calota Florica-Ica spune ca in zona in care locuieste exista doua service auto 
care fac zgomot, trotuarele sunt ocupate de masini. Toate zonele au asemenea probleme. 
 Dl. consilier Voicu Ioan spune ca situatia este delicata, ca investitia a fost inceputa prin 
achizitionarea de teren, iar propunerea d-lui. consilier Jieanu Eugen-Gabriel este pertinenta. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca va vota acest proiect de hotarare daca investitorul isi 
asuma responsabilitatile cerute. 
 Dl. consilier Filip Constantin spune ca primarul este pus in situatia de a alege, ori ii 
multumeste pe cetatenii din zona, ori pe cei care calatoresc. 
 De aceea trebuie cautate solutii care sa ii multumeasca pe toti. 
 Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca nu trebuie distrusa linistea cetatenilor din zona 
pe motiv ca vor fi transportati 4-5 mii de persoane. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca din raportul de specialitate rezulta ca investitorul are 
nevoie de aprobarea Consiliului local care va fi cuprinsa in documentatia depusa pentru eliberarea 
licentei pentru autogara. Considera ca trebuie sa se analizeze foarte bine situatia de fata pentru a nu 
nedreptati pe nimeni. 
 Dl. consilier Oana Ovidiu intreaba pe investitor cum desfasoara activitate in prezent in zona 
Cuza Voda daca nu are obtinuta licenta si ii spune sa nu mai desfasoare activitate pana la obtinerea 
licentei. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in varianta 
initiata de dl. primar si completate cu amendamentul d-lui. consilier Ganea Filica si se obtin 8 (opt) 
voturi „pentru”, 5 (cinci) voturi „impotriva” (d-nii consilieri Rineascu Marian, Jieanu Eugen-Gabriel, 
Negreanu Florea, Nastase Stefan, Toader Dumitru) si 8 abtineri (d-nii consilieri Marzan Niculae, 
Mihailiteanu George, Panagoret Ioana, Pana Ion, Pisica Gheorghe, Bojan Cristian, Filip Constantin, 
Tulpan Dumitru). 
       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 contractului 
credit furnizor privind „Modernizarea PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 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 si discutii si pentru ca nu sunt, dl. 
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presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu 19 (nouasprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii consilieri Toader Dumitru si Marzan 
Niculae). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare intre municipiul Alexandria si 
Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, pentru infiintarea si functionarea unui Centru de Resurse 
pentru Educatie si Dezvoltare (CRED), presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si 
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. Samuel Bacarna prezinta raportul 
compatrimentului de resort la proiectul de hotarare cu privire la la organizarea comisiei de infiintare a 
unui Centru de Sprijin pentru Afaceri si Agricultura 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 si discutii. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel face propuneri pentru membrii comisiei si anume: domnii 
consilieri Draghici George, Panagoret Ioana, Toader Dumitru, Rinescu Marian si Jieanu Eugen-
Gabriel. 
 Dl. consilier Filip Constantin face propunerea ca aceasta comisie sa fie formata din 7 membri,  
iar ulterior isi retrage aceasta propunere. 
 Dl. primar Victor Dragusin intreaba cum va functiona aceasta comisie si ce activitate va avea. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel raspunde ca aceasta comisie isi propune sa aduca la masa 
discutiilor toate partile interesate, isi va stabili un program de lucru, o locatie care va fi pusa la 
dispozitie de primarie. Vor fi invitate toate partile interesate in dezvoltarea acestui centru. Aproape 
toate judetele au astfel de Centre de Sprijin infiintate. 
 D-na. Ioana Panagoret spune ca a fost in Franta la Saint-Nazaire, care nu este un oras mare, 
care a pornit, cand activitatea navala scazuse foarte mult, la infiintarea unui centru de afaceri. Au 
ajuns in scurt timp cei mai mari producatori de piese aeronautice si posesorii uneia din marile 
universitati din tara. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune reformularea textului din proiectul de hotarare si redactarea 
unui regulament de functionare a comisiei. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
completarile pentru membrii comisiei propusi de dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Ganea 
Filica). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Samuel Bacarna prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 
2009, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii. 
 Dl. consilier Voicila Florea propune ca presedinte de sedinta pe dl. consilier Oana Ovidiu. 
 Nemaifiind si alte propuneri dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca dl. Oana 
Ovidiu sa fie presedinte de sedinta si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 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. 
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       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 
 -Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2009, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Referatul nr. 6211/24.06.2009 al A.A.S.P.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de 
urgenta in suma de 1000 lei domnului Andrei Sebastian-Bogdan din municipiul Alexandria, strada 
Dunarii, bl. L2, sc. A, ap. 1. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot ajutorul de urgenta in suma de 1000 lei si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 -Referatul nr. 6218/24.09.2009 al A.A.S.P.S. Alexandria privind desemnarea de catre 
Consiliul local al municipiului Alexandria a absolventilor de liceu in vederea scolarizarii gratuite 
pentru continuarea studiilor la Universitatea Valahia Targoviste si Universitatea Bioterra. 
 Sunt nominalizati pentru Universitatea Valahia Targoviste urmatorii candidati: Radu Cristian 
(media bacalaureat 7,90), Popescu Daniela-Elena (media bacalaureat 7,84), Dumitru Marius-George 
(media bacalaureat 7,08) si Droma Catalin (media bacalaureat 6,95). 
 Se supun la vot candidaturile si se aproba scolarizarea gratuita pentru Radu Cristian, Popescu 
Daniela-Elena si Dumitru Marius-George. 
 D-na. consilier Panagoret Ioana spune ca va face un referat catre Rectorul Universitatii pentru 
a aproba scolarizarea gratuita si pentru Droma Catalin. 
 Este nominalizat pentru Universitatea BIOTERRA dl. Lincan Catalin-Mihai. Se supune la vot 
propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Adresa nr. 3538/26.08.2009 a S.C. TERMA-SERV S.R.L. Alexandria prin care sunt reluate 
problemele existente la cosul de gaze arse de la Centrala Termica nr. 4, prezentate si in adresa nr. 
3324/13.08.2009. Se solicita analizarea si aprobarea oportunitatii realizarii proiectului prezentat, 
precum si asigurarea fondurilor necesare executarii acestuia. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca reparatia trebuie facuta iar TERMA SERV trebuie sa 
asigure fondurile respective (surse proprii). 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 -Adresa nr. 15/09.09.2009 prin care S.C. COMFLUX S.R.L. Alexandria solicita 
concesionarea unui teren cu suprafata de 20,10 mp, langa blocul G1, strada Libertatii nr. 275, in 
vederea amenajarii si extinderii unui spatiu comercial. 
 Dl. presedinte de sedinta spune ca solicitarea va fi analizata de Arhitectul-sef in vederea 
elaborarii unui proiect de hotarare, daca va fi cazul. 
 -Referatul nr. 6212/24.09.2009 al A.A.S.P.S. Alexandria privind aprobarea scutirii de la plata 
majorarilor pentru chiria si intretinerea apartamentului, d-nei BAN MARIANA, din municipiul 
Alexandria, str. Dunarii nr. 220, bloc 820, sc. B, ap. 20. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca in Consiliul local se poate aproba doar scutirea de la plata 
majorarilor la chiria apartamentului, nu si de plata majorarilor la intretinere. 
Dl. presedinte de sedinta supune la vot scutirea d-nei BAN MARIANA de la plata majorarilor la 
chirie si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Cererea inregistrata la nr. 24481/25.09.2009 a d-nei ROMAN (ONIGA) SIMONA cu 
domiciliul in Alexandria, strada Independentei nr. 4, bloc 306, sc. A, et. 1, ap. 3, prin care solicita 
atribuirea unui teren intravilan, in suprafata de 500 mp, conform Legii nr. 341/2004, art. 5, alin. (1), 
lit. „g”. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca daca are dreptul trebuie sa i se aprobe solicitarea. 
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 Dl. presedinte de sedinta spune ca solicitarea va fi analizata de aparatul de specialitate al 
primarului care ii va da raspunsul competent. 
 -Adresa nr. 24673/28.09.2009 a Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite prin care solicita 
aprobarea listelor cu beneficiarii Legii nr. 42/1990 (revolutionari), Legii nr. 44/1994 (veterani de 
razboi), Legii 448/2006 (persoane cu handicap), HCL 60/2008 (personalul din aparatul de specialitate 
al primarului, HCL 178/2005 (pensionari), privind gratuitatile la transportul public de calatori, emise 
de S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria. 
 Dl. consilier Toader Dumitru observa ca apar categorii noi, de la un an la altul. 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 -Adresa nr. 312/28.09.2009 prin care Clubul Sportiv Scolar Alexandria solicita sustinerea 
financiara a pregatirii multiplei campioane la atletism OGREZEANU ANDREEA.  
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca Andreea are dubla licentiere la Constanta si Alexandria si 
propune acordarea sumei de 150 milioane lei vechi. 
 Dl. consilier Marzan Niculae este de acord sa fie sprijinita financiar, dar propune sa poarte si 
sigla Consiliului local Alexandria pe echipamentul sportiv. 
 Dl. consilier Pisica Gheorghe spune ca sindicatul al carui lider a fost, a sprijinit-o financiar pe 
Magdalena Ristea si stie ce efort financiar trebuie facut pentru a participa la competitiile 
internationale. De aceea propune ca Andreea Ogrezeanu sa fie sprijinita de Consiliul local 
Alexandria. 
 Dl. consilier Rinescu Marian propune redirectionarea sumei de 150 milioane lei vechi de la 
fotbal, la atletism. 
 -Adresa nr. II/2876/21 septembrie 2009 prin care Prefectura Judetului Teleorman solicita 
revocarea HCL nr. 46/27.03.2009 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, pentru activitati comerciale, din motive 
de legalitate. 
 Consiliul local nu a hotarat revocarea. 
 -Adresa nr. II/2876 din 21 septembrie 2009 prin care Prefectura Judetului Teleorman solicita 
revocarea HCL nr. 42/27.03.2009 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat si de 
gloaba pentru anul 2009 din motive de legalitate. 
 Consiliul local nu a hotarat revocarea. 
 -Memoriul inregistrat la nr. 24729/2009 al doamnei Oana Mariana, domiciliata in municipiul 
Alexandria, str. HCC nr. 33, care reclama ca sunt deranjati de vecinii Balanescu Mihai si Balanescu 
Cornel, care detin utilaje agricole care sunt parcate in curti si pe strada, detin animale (50 capete vaci) 
care sunt aduse la iernat in proprietatea de la HCC nr. 35. Tot aici au si atelier mecanic unde se 
produc zgomote mari. 
 De asemenea, depoziteaza cereale si nutreturi in curti. 
 Sunt reclamati pentru ca deranjeaza, prin activitatea lor, toata strada si sunt agresivi si 
razbunatori la reprosurile vecinilor. 
 Situatia semnalata va fi verificata de compartimentul tehnic si de un consilier local (dl. 
Rinescu Marian). 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta Ion Pana multumeste pentru participare si 
declara inchise lucrarile sedintei. 
  Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                    Pana  Ion                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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            JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
  SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV 
               Nr. 25055 din 02 octombrie 2009 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 29 septembrie 2009 

 
 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 02 octombrie  2009  la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  29 septembrie 2009,  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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