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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 11 septembrie 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 17  consilieri, din totalul de 19 (nousprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru si Calota Florica Ica fiind absenti motivati.  
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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 
inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na Rodica Baicu. 

  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 
august 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, Voicila Florea, da cuvantul d-lui. Primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr.2473 din 06 septembrie 2012 si prin adresa nr. 18620 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria 
si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in proprietatea statului Roman si 
administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din Romania, a obiectivelor „Pod peste raul Vedea” si „Drum de centura”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliullui 
Local al Municipiului Alexandria in AGA la SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA; 
 - Proiect de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de 
urgenta, familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie 
cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a 
urmatorului proiect de hotarare:  

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului 
Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in proprietatea statului 
Roman si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala 
de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, a obiectivelor „Pod peste raul Vedea” si 
„Drum de centura” si introducerea  pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:  
        - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului 
Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in proprietatea publica 
a statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania 
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, a obiectivelor “Tronson DN 6 - E 70 
cuprins intre km 85+485 si km 86+300, din care Pod peste raul Vedea intrare km 85+993, iesire 
km 86+128”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la clasificarea Drumului de centura ca fiind strada de 
categoria a III-a; 
 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului 
Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in proprietatea publica 
a statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania 
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Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, a obiectivului “ Strada de categoria 
a III-a”; 
 - 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 proiect de hotarare 
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria in AGA la SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca cu cateva sesiuni in urma era ingrijorat despre situatia 
de la SC TERMA SERV SRL si acum doreste falimentul acestei societati pentru binele municipiului 
si al cetatenilor care platesc un pret pe G/Kal mult prea mare. Din raportul de audit reiese faptul ca in 
numai 6 luni pierderile, ilegalitatile si abuzurile au fost foarte mari. Tot dansul spune ca auditul 
financiar ar trebui sa fie facut de o fira externa specializata, deoarece raportul prezentat este sumar iar 
perioada verificata ar trebui sa fie extinsa. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este de acord cu dl consilier Tanase Florentiu si doreste 
ca auditul financiar sa fie extins si pe durata mandatului directorului anterior, deoarece acesta 
societate este o gaura neagra la bugetul local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu doreste ca aceasta situatie sa ia o turnura politica. 
Terma Serv nu este o „gaura” in bugetul local. Falimentul acestei societati il poate solicita creditorii 
sau actionarii, in speta Consiliul local. Trebuie avut in vedere ca in municipiul Alexandria mai sunt 
doua cartiere care au ca singura sursa de incalzire acesta societate, deoarece Wirom nu a tras conducte 
de gaz. 

Tot dansul spune ca in urma unor sesizari de la salariati cu privire la comportamentul d-lui 
Constantinescu Traian a decis schimbarea acestuia. 

La propunerea salariatilor a fost numit dl Parpalea Romica  dupa o scurta perioada de timp, 
mai exact in campania electorala pentru alegerile locale salariatii societati au semnalat o serie de 
neregului si faptul ca cu dl Parpalea Romica nu se poate lucra. Atunci s-a luat decizia de a se verifica 
activitatea de acolo. A fost facuta plangere la parchet care va verifica activitatea de acolo si daca se va 
impune va extinde verificarile si pentru perioada din urma. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin aminteste ca pretul G/Kal este stabilit de Autoritatea 
Nationala de Reglementare. Cetatenii nu au fost incarcati la plata facturii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca contractul de management al d-lui Parpalea Romica era 
de „prost gust” in sensul ca sunt prevazute diferite clauze cu privire la incasarea unor sume mari de 
banii in cazul in care este destituit sau pleaca prin demisie si din acesta cauza propune Consiliului 
local schimarea acestuia din functie. Tot dansul spune ca dl Parpalea Romica vanduse certificate 
energetice in suma de 6 miliarde lei vechi, a deschis un cont la Volksbank, a retras dreptul la 
semnatura al contabilului sef, a imputernicit o alta persoana, a virat 6 miliarde lei vechi in acel cont, 
dupa care urma sa-si dea demisia si sa incaseze banii, insa acest lucru nu s-a intamplat. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca este de acord sa nu se politizeze acest subiect dar se 
arata ingrijorat de soarta acestei societati. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca ar trebui verificata si activitatea de dinainte. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca parchetul va verifica totul. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret 

deoarece este vorba despre persoane si solicita propuneri pentru comisia de numarare a voturilor. 
Dl consilier Mocanu Daniel propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dl 

consilier Iotu Lucian, dl consilier Doncea Bogdan si dl consilier Neacsu Ionut. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Mocanu 

Daniel si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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Se impart buletinele de vot pentru exercitarea votului secret cu privire la revocarea d-lui 
Parpalea Romica din functia de director general al SC TERMA SERV SRL Alexandria, dupa care se 
ia o pauza pe loc, pentru completarea acestor buletine. 

Dl consilier Doncea Bogdan prezinta rezultatul votului secret, dintrun numar de 17 voturi, 17 
au fost valabil exprimarte din care 15 voturi „da” si 2 voturi „nu”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca pentru numirea noului director general al SC TERMA 
SERV SRL Alexandria este nevoie tot de vot secret deoarece priveste persoane si propune mentinerea 
aceleiasi comisii de numarare a voturilor. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Se impart buletinele de vot pentru exercitarea votului secret cu privire la numirea d-lui Burcea 
Virgil in functia de director general al SC TERMA SERV SRL Alexandria, dupa care se ia o pauza pe 
loc, pentru completarea acestor buletine. 

Dl consilier Doncea Bogdan prezinta rezultatul votului secret, dintrun numar de 17 voturi, 17 
au fost valabil exprimarte din care 15 voturi „da” si 2 voturi „nu”. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  
x 

    x                 x 
  

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor 
pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza 
municipiului Alexandria, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului 
Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in proprietatea publica a 
statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, a obiectivelor “Tronson DN 6 - E 70 cuprins intre km 
85+485 si km 86+300, din care Pod peste raul Vedea intrare km 85+993, iesire km 86+128”, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la clasificarea 
Drumului de centura ca fiind strada de categoria a III-a, 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.  
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x 

x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a 
municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in 
proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin 
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, a obiectivului “ Strada de 
categoria a III-a”, 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.  

x 
x  x 

 
In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local:  
-referatul nr. 8790 din 10.09.2012 al AASPS Alexandria cu privire la acordarea de ajutoare de 

urgenta constand in lemne de foc. 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul nr. 8725 din 06.09.2012 al AASPS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta d-lui Andrei Sebastian Bogdan. 
-Cererea d-lui Parpalea Romica prin care solicita sa i se comunica concluziile auditului 

financiar.   
Dl presedinte de sedinta spune ca dl Parpalea Romica va primi raspuns competent. 
Nemaifiind si alte puncte pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta multumeste pentru 

participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 
 

 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                Voicila Florea                                                           Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.19297  din 14.09.2012 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 11.09.2012 

 
 
 
 Subsemnatii,  Berechet Doina si Ene Paulica,  salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 14.09.2012, la  afisarea procesului  verbal  al   

dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

11.09.2012,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                    INSPECTOR, 
   
                   Doina Berechet                                       Ene Paulica 
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