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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 
 Incheiat astazi, 03 februarie 2012, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 17  
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Jieanu Eugen 
Gabriel, Negreanu Florea, Voicila Florea  si Bojan Cristian fiind absenti nemotivati. 
 Dl. presedinte de sedinta Stefan Tabacitu 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. 

  Au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, 
secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Stefan Tabacitu,  da cuvantul d-lui. Primar Victor Dragusin, 
cel care, prin dispozitia nr. 74  din  26 ianuarie 2012 si prin adresa nr. 2428 din aceeasi data, a convocat aceasta 
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2012; 
 -Petitii si intepelari. 
 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea 
de zi si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl primar Victor Dragusin informeaza Consiliul local al municipiului Alexandria ca pe portalul 
instantelor de judecata a fost afisata sentinta Curtii de Apel Bucuresti prin care municipiul Alexandria a 
castigat procesul cu Institutia Prefectului Judetul Teleorman cu privire la anularea bugetului general al 
municipiului Alexandria pe anul 2011. Tot dansul multumeste Consilierilor locali pentru intelepciunea de care 
au dat dovada  si modul in care au actionat in perioada respectiva. 
 Dl. presedinte de sedinta intra in ordinea de zi si  prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2012. 
 Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive a proiectului de hotarare si spune ca la art. 2 
din hotarare lipseste anexa nr. 4 si solicita completarea in mod corespunzator a hotararii. 
 D-na director al directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite prezinta raportul de specialitate la  acelasi 
proiect de hotarare. 

Presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
favorabila a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe 
anul 2012. 

Comisia de urbanism din cadrul Consiliului local al municipiului Alexandria propune completarea 
bugetului de dezvoltare si diminuarea bugetului de functionare pe anul 2012 prin doua amendamente, dupa 
cum urmeaza: 

 -Studiu de fezabilitate in vederea construirii unui pasaj subteran in municipiul Alexandria – Prevedere 
in bugetul local la pozitia „Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categori de bunuri” pe anul 2012 cap. 70.02 
„Servicii si dezvoltare publica” a sumei de 100.000 lei; 

-Aplicatie informatica pentru evidenta investitiilor-Prevedere in bugetul local la pozitia „Alte 
Cheltuieli si investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap 51 „Autoritati publice si actiuni 
externe” a sumei de 70.000 lei; 

Sursa de finantare: pentru realizarea acestor doua obiective comisia propune diminuarea cheltuielilor 
materiale privind reparatii strazi, cap 84.02 „Transporturi” avand in vedere ca executia lucrarilor incepe cel 
mai devreme in luna aprilie, urmand sa se completeze suma necesara incepand cu trimestrul II, inaintea 
angajarii cheltuielilor. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentele comisiei de urbanism si sunt aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca a observat ca la sectiunea de functionare nu sunt cuprinse sumele 
necesare pentru organizarea alegerilor locale din iunie 2012 si propune ca aceste cheltuieli sa fie dimensionate 
la nivelul celor din primul tur de scrutin de la alegerile din iunie 2008, iar aceste sume sa fie acoperite din 
capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri” care vor fi diminuate cu suma respectiva. 

D-na director Haritina Gafencu spune ca inca nu se cunoaste data exacta a alegerilor si din acesta cauza 
nu au fost prevazute sumele necesare, iar in momentul in care se va sti data exacta, sumele respective vor fi 
incluse in buget printro rectificare bugetara. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca toata lumea stie ce a decis Curtea Constitutionala, dar daca vor 
avea loc si alegeri anticipate este posibil ca banii sa vina de la bugetul national. In anul 2008 cheltuielile cu 
alegerile locale au fost in suma de  300.000 lei. 

Dl consilier Jieanu Eugen spune ca indiferent de natura alegerilor, acestea nu vor fi comasate deoarece 
a citit motivarea Curtii Constitutionale si aceasta nu permite comasarea lor. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Nastase Stefan si este respins cu 4 voturi 
„pentru” (d-nii consilieri Nastase Stefan, Tanase Florentiu, Jieanu Eugen, Toader Dumitru), 2 voturi 
„impotriva”( d-nii consilieri Tabacitu Stefan, Tulpan Dumitru) si 11 „abtineri”. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca din acest buget va vota impotriva capitolului care cuprinde 
suma prevazuta pentru expertize si studii de fezabilitate, deoarece considera ca sumele, daca nu sunt continuate 
de executie, constituie o pierdere pentru bugetul local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca s-ar bucura daca dl consilier Tanase Florentiu ar vota „pentru” si 
ca trebuie sa inteleaga toata lumea ca nu se pot genera investitii fara proiecte. Sunt necesare proiecte cu 
finantare europeana si in anii urmatori. Suma pentru portofoliul de proiecte nu este mare, este de 500.000 lei. 
Tot dansul spune ca trebuie lasat in spate un bagaj de proiecte, care sa fie folosite de cei care vin dupa acest 
consiliu local. Roaga consilierii locali sa voteze bugetul deoarece nu este unul dezechilibrat. La acest capitol 
sunt prevazute sume pentru expertizarea podului peste raul Vedea,  studii pentru refacere trotoare in 
municipoiul Alexandria, etc. Precizeaza ca toate proiectele aprobate in anii trecuti au fost puse in practica, cu 
exceptia strazii Mircea cel Batran, care va fi atacata anul acesta. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca in data de 31 ianuarie la prima sedinta pe comisii a consiliului 
local a solicitat d-lui primar ca in acest buget pe anul 2012 sa fie prinse sume pentru conservarea bazei 
energetice a SC TERMA SERV care va putea fi folosita pentru viitorul sistem de cogenerare care urmeaza sa 
fie pus in aplicare in oras. O baza materiala abandonata lasa posibilitatea hotilor de a vandaliza. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este corect ce supne dl consilier Nastase Stefan, si este necesar sa 
ne ingrijim de aceste bunuri care mai mult ca sigur, in viitor, vor fi folosite pentru cogenerare. Din pacate 
capacitatea Politiei Locale este mica si nu se poate asigura paza cu acesta institutie. Tot dansul spune ca 
angajarea unui firme de paza  este discutabila, deoarece exista Polita Locala. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca directorul SC TERMA SERV  a informat Consiliul local ca 
aceasta baza materiala trebuie pazita si ca SC TERMA SERV nu mai are posibilitate sa gestioneze aceasta 
paza. Este raspunderea Consiliul local sa ajutate SC TERMA SERV in asigurarea pazei acestor obiective. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca la sedinta de la finalul acestei luni va veni cu propuneri in fata 
Consiliului local pentru asigurarea pazei, pentru a vedea si care este suma necesara pentru aceasta activitate. 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca daca se reia problema cogenerarii normele europene nu vor permite 
folosirea acestor puncte termice pentru ca sunt situate in centrul municipiului. Ar putea fi folosita doar centrala 
de la IAICA. 

Dl presedinte de sedinta Tabacitu Stefan solicita d-lui director Constantinescu Traian ca pana la sedinta 
urmatoare sa prezinte impreuna cu primaria acele variante de conservare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare pe capitole, 
subcapitole si anexe. 

In urma votului pe capitole , subcapitole si anexe s-au obtinut urmatoarele rezultate: 
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Anexa 26 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 51 
„Autoritati publice si actiuni externe” in suma de 164.000 lei, se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 27 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 61.10 
„Ordine publica si siguranta nationala”, in suma de 6000 lei se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 28 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 65 „ 
Invatamant”, in suma de 384.650 lei se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 29 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 67 „ Cultura 
recreere, religie”, in suma de 197.820 lei se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 30 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 68 „ 
Asistenta sociala”, in suma de 145.000 leise aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 31 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 70.2 
„Servicii si dezvoltare publica”, in suma de 792.800 lei se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 32 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 84 
„Transporturi”,in suma de 382.500 lei15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Nastase Stefan si 
Tanase Florentiu). 

Anexa 25 „Obiectivele de investitii pe anul 2012 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local” 
in suma de 50424,80 mii lei. „Totalul alocatiilor bugetare” se aproba cu unanimitate de voturi ;  „Lucrari in 
continuare” se aproba cu unanimitate de voturi,  „Lucrari noi” se aproba cu unanimitate de voturi si „Achizitii 
de bunuri si alte cheltuieli de investitii” se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 33 „Numarul  de personal si fondul salariilor de baza pentru anul 2012” se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

In continuare dl presedinte de sedinta supune la vot anexele bugetului general al municipiului 
Alexandria pe anul 2012 dupa cum urmeaza: 

Anexa 1 „Bugetul general al unitatii administrativ- teritoriale” se aproba cu 14 voturi „pentru” si 3 
„abtineri” (d-nii consilieri Jieanu Eugen, Tanase Florentiu, Nastase Stefan); 

Anexa 2 „Situatia privind aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole iar la 
cheltuieli pe capitole, subcapitole paragrafe si titluri al municipiului Alexandria pe anul 2012” se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Toader Dumitru, Jieanu Eugen, Tanase Florentiu si Nastase 
Stefan); 

Anexa 3 „privind aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012 SECTIUNEA DE 
FUNCTIONARE” se aproba cu unanimitate de voturi; 

Anexa 3 cap 67.02 dl consilier Marzan Niculae observa ca si-au propus lucruri deosebite pentru acest 
oras dar ar dori sa se termine si cinematograful si gradina de vara. 

Anexa 4 „privind aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012 SECTIUNEA 
DEDEZVOLTARE” se aproba cu 16 voturi „pentru si o „abtinere” (dl consilier Jieanu Eugen); 

Anexa 5 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 51.02 
„Autoritati Publice si actiunui externe” se aproba cu unanimitate de voturi; 

Anexa 6 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 54.02 „ 
Alte servicii publice generale” se aproba cu unanimitate de voturi; 

Anexa 7 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 55.02 
„Tranzactii privind datoria publica” se aproba cu16 voturi pentru si 1 vot „impotriva” (dl consilier Toader 
Dumitru); 

Anexa 8 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 61.02 
„Ordine publica si siguranta nationala” se aproba cu unanimitate de voturi; 

Anexa 9 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 65.02 „ 
Invatamant” se aproba cu unanimitate de voturi; 

Anexa 10 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 66.02 
„Sanatate” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 11 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 67.02 „ 
Cultura Recreere si religie” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 12 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 68.02 „ 
Asigurari si asistenta sociala” se aproba cu unanimitate de voturi; 
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 Anexa 13 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 70.02 
„Locuinte servicii si dezvoltare publica” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 14 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 74.02 
„Protectia Mediului” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 15 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 80.02 „ 
Actiuni generale economice, comerciale si de munca” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 16 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 84.02 „ 
Transporturi” se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Nastase Stefan si Tanase 
Florentiu); 
 Anexa 17 „Situatia privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2012” se aproba cu 
unanimitate de voturi; 
 Anexa 18 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 70.07 
„Autoritati Publice si actiunui externe” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 19 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 84.07 „ 
Transporturi” se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Nastase Stefan si Tanase 
Florentiu); 
 Anexa 20 „Situatia privind aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2012 se aproba cu  15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Nastase 
Stefan si Tanase Florentiu); 
 Anexa 21 „ Situatia privind aprobarea bugetului investitiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii pe anul 2012 sectiunea de functionare” se aproba cu 16 voturi „pentru” si o 
„abtinere” (dl consilier Nastase Stefan); 
 Anexa 22 „Situatia privind aprobarea bugetului investitiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii pe anul 2012 sectiunea de dezvoltare” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 23 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 61.10 
„Ordine publica si siguranta nationala” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 24 „Situatia privind aprobarea local al municipiului Alexandria pe anul 2012 Capitolul 65.10 
„Invatamant” se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Anexa 25„Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul 
local” se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 26 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2012 cap. 51 „Autoritati 
publice si actiuni externe”, se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 27 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2012 cap. 61.10 „Ordine 
publica si siguranta nationala”, se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 28 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2012 cap. 65 „ 
Invatamant”, se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 29 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2012 cap. 67 „ Cultura 
recreere, religie”, se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 30 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2012 cap. 68 „ Asistenta 
sociala”, se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 31 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2012 cap. 70.2 „Servicii 
si dezvoltare publica”, se aproba cu unanimitate de voturi. 

Anexa 32 „Alte cheltuieli de investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2012 cap. 84 
„Transporturi”, se aproba cu 14 voturi „pentru” si 3 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan, Jieanu Eugen si 
Tanase Florentiu); 

Anexa 33 „Numarul  de personal si fondul salariilor de baza pentru anul 2012” se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare impreuna cu 
amendamentele comisiei de urbanism , il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 
consilieri Jieanu Eugen, Nastase Stefan si Tanase Florentiu). 

 In continuare dl secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate consiliului local. 
-Punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 2495/02.02.2012 cu privire la adresa 

Raiffensen BANK – Agentia Alexandria, nr. 2495/27.01.2012. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca doreste sa se pastreze domeniul de activitate (comert) in cazul in 

care va fi transferat 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl consilier Marzan Niculae prezinta concluziile dansului cu privire la deplasarea la sediul WIROM 

GAS Bucuresti pentru a studia contractul de concesiune a serviciului public de gaz pentru municipiului 
Alexandria. 

D-nii consilieri Jieanu Eugen si Nastase Stefan au anuntat ca este ultima sedinta de consiliu local la 
care participa intentionand sa demisioneze. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                Stefan Tabacitu                                                            Jr. Iulian Purcaru  

 
 

 


