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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 09 aprilie 2012, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 16  consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) si 5 locuri declarate vacante. 
 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. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 30 
martie 2012, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si pentru 
ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Stefan Tabacitu,  da cuvantul d-lui. Primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1147  din  05 aprilie 2012 si prin adresa nr. 8378 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse 
pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente 
semestrului al II-lea al anului scolar 2011-2012; 
 -Petitii si interpelari. 

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. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  aprobarea 
numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 
de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2011-2012 dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot 
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta petitia adresata Consiliului local:  
-Informarea nr. 926/06.04.2012 a SC TERMA SERV SRL Alexandria prin care a informat 

Consiliul local al municipiului Alexandria despre sosirea unei delagatii italiene pentru a prezenta un 
studiu de prefezabilitate privind „Tehnologia de transformare a deseurilor in energie fara emisii”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca SC TREMA SERV SRL Alexandria trebuie sa vina cu un 
punct de vedere cu privire la acest studiu de prefezabilitate. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in urma hotararii votate in sedinta trecuta a Consiliului 
local prin care s-a aprobat acordarea de tichete sociale, sunt 1500 de familii care vor beneficia. Tot 
dansul spune ca numarul putea fi mai mare dar hotararea a fost luata cu putin timp inaintea pastelui. 
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                                    Consilier,           
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