JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 21 decembrie 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 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul
local, d-nii consilieri Calota Florica Ica si Iotu Lucian fiind absenti motivati.
D-na presedinte de sedinta Stancu Iuliana 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 d-na 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.
D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 29
noiembrie 2012, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si
nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na presedinte de sedinta, Stancu Iuliana, da cuvantul d-lui primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 3199 din 14 decembrie 2012 si prin adresa nr. 28577 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2013;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2013 pentru
contribuabilii persoane fizice;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului
Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului IV al anului 2012,
pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe
anul 2012;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investitii „Reabilitare termica a cladirilor de locuit, bl. 302, 303, 307- str. Cuza Voda si
bl. 328, 329-Str. Libertatii, din municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ”REALIZARE
PARC PANOURI FOTOVOLTAICE” - Alexandria, tarlaua 11, parcelele A52 si A80 , tarlaua 9,
parcelele A41 si A44;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Bucuresti, zona bloc H1,
pozitia 1;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Bucuresti, zona bloc H1,
pozitia 2;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu S.C. White
Point S.R.L. Craiova in vederea desfasurarii activitatii de publicitate pe raza municipiului
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada 1 Mai, nr. 107H in CV
26;
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-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Dunarii, nr. 238B in
CV 93;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in incinta Bazei Sportive si de
Agrement STRAND ZONA PECO;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Unirii, nr. 1A;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Unirii, nr. 1B;
-Petitii si interpelari.
D-na 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
urmatoarelor proiecte de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investitii „Reabilitare termica a cladirilor de locuit, bl. 302, 303, 307- str. Cuza
Voda si bl. 328, 329-Str. Libertatii, din municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada
Dunarii, nr. 238B in CV 93;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in incinta Bazei Sportive si de
Agrement STRAND ZONA PECO;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr.10 din 26 ianuarie 2012
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al
municipiului Alexandria in A.G.A. la S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR SI CONSTRUCTII
EDILITARE S.R.L. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al
S.C. APA SERV SA – Alexandria.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune
la vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin 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
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca la sedinta pe comisii dl consilier Titirisca Florin a propus
ca si agentii economici sa beneficieze de reducerea de 10% de care beneficieaza contribuabili
persoane fixice la plata integrala a impozitului in primele trei luni ale anului fiscal, propunere pe care
si-o insuseste si informeaza ca s-a facut modificarea corespunzatoare a proiectului de hotarare.
Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot, cu modificarea amintita de d-l primar, 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 acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2013
pentru contribuabilii persoane fizice, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt d-na 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea executiei
bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente
trimestrului IV al anului 2012, pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a
veniturilor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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 rectificarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
”REALIZARE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE” - Alexandria, tarlaua 11, parcelele A52 si A80 ,
tarlaua 9, parcelele A41 si A44, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt
d-na 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 inchirierea prin
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat in Str. Bucuresti, zona bloc H1, pozitia 1, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt d-na 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren,
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Bucuresti, zona
bloc H1, pozitia 2, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na
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 aprobarea asocierii Municipiului
Alexandria cu S.C. White Point S.R.L. Craiova in vederea desfasurarii activitatii de publicitate pe
raza municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dna 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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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 vanzarea prin
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria ,
situat in strada 1 Mai, nr. 107H in CV 26, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru
ca nu sunt d-na 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Unirii, nr.
1A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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 vanzarea prin
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria ,
situat in strada 1 Mai, nr. 107H in CV 26, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru
ca nu sunt d-na 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 concesionarea prin
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria ,
situat in strada Unirii, nr. 1B, 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 modificarea Anexei la HCL nr.10 din 26 ianuarie
2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile
de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este vorba despre
persoane.
D-na presedinte de sedinta propune ca, comisia de numarare a voturilor sa fie compusa din trei
membri.
Supune la vot numarul de trei membri ai comisiei si se aproba cu unanimiate de voturi.
Dl presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru a desemna membrii
comisiei de numarare a voturilor.
D-na consilier Curea Gina propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dl
consilier Abalaru Ion, d-na consilier Cobarlie Silvia si dl consilier Mocanu Daniel.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-nei Curea Gina si se aproba cu
unanimitate de voturi.
D-na presedinte se sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri in afara de propunerea
existenta.
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Nemaifiind si alte propuneri se ia o scurta pauza pe loc, timp in care se completeaza buletinele
de vot , dupa care se procedeaza la exercitarea votului secret.
D-na consilier Cobarile Silvia prezinta apoi rezultatul votului secret. Dintrun numar total de
17 voturi exprimate, au fost 17 voturi valabile, din care 17 voturi „da”.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarere completat cu
rezultatul votului secret, il supune la vot 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 desemnarea unui
reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la S.C. ADMINISTRATIA
STRAZILOR SI CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este vorba despre
persoane.
D-na presedinte de sedinta propune sa se pastreze aceeasi comisie de numarare a voturilor.
D-na presedinte de sedinta supune la vot aceeasi comisie si se aproba cu unanimiate de voturi.
D-na presedinte se sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri cu privire la desemnarea
unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la S.C.
ADMINISTRATIA STRAZILOR SI CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria in afara de
propunerea existenta.
Nemaifiind si alte propuneri se ia o scurta pauza pe loc, timp in care se completeaza buletinele
de vot , dupa care se procedeaza la exercitarea votului secret.
D-na consilier Cobarile Silvia prezinta apoi rezultatul votului secret. Dintrun numar total de
17 voturi exprimate, au fost 17 voturi valabile, dintre care 15 voturi „da”si 2 voturi „nu”.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare completat cu
rezultatul votului secret, il supune la vot 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 desemnarea unui membru in Consiliul de
Administratie al S.C. APA SERV SA – Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este vorba despre
persoane.
D-na presedinte de sedinta propune sa se pastreze aceeasi comisie de numarare a voturilor.
D-na presedinte de sedinta supune la vot aceeasi comisie si se aproba cu unanimiate de voturi.
D-na presedinte se sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri cu privire la desemnarea
unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV SA –Alexandria in afara de
propunerea existenta.
Nemaifiind si alte propuneri se ia o scurta pauza pe loc, timp in care se completeaza buletinele
de vot , dupa care se procedeaza la exercitarea votului secret.
D-na consilier Cobarile Silvia prezinta rezultatul votului secret. Dintrun numar total de 17
voturi exprimate, au fost 17 voturi valabile, dintre care 17 voturi „da”.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarere completat cu
rezultatul votului secret, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
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In continuare, dl primar Victor Dragusin aduce la cunostinta Consiliului local ca in perioada
29.12.2012-03.01.2013 va efectua o parte din concediul de odihna pe anul 2012 si prezinta Dispozitia
nr. 3268/21.12.2012 privind desemnarea viceprimarului Popescu Dumitru Dan pentru preluarea
atributiilor Primarului, pe perioada concediului de odihna al acestuia
In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Stancu Iuliana, prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 15313 din 19.12.2012 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport
gratuit urban, pe luna ianuarie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 15315 din 19.12. 2012 a AASPS , pensionarii cu domiciliul in
Alexandria cu pensii de pana in 732,80 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban,
pe luna ianuarie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 15321 din 19.12.2012 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria
Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna ianuarie 2013,
conform HCL nr. 54/22.08.2012.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 15311 din 17.12.2012 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate
din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate
in strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna ianuarie
2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 15487/20.12.2012 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei
Badea Ioana.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 15301/19.12.2012 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui
Neculae Vian.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 15130/17.12.2012 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de
urgenta constand in lemne de foc.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-referatul nr. 15088/17.12.2012 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de
urgenta pentru persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea
unor datorii la utilitatile de stricta necesitate.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi
-Punctul de vedere nr. 29123/19.12.2012, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la
preluarea contractului de inchiriere nr.18233/22.10.2010, pentru spatiul comercial, poz 30, situat in
str. Libertatii, Piata Unirii-Cupola de catre S.C CICALEX SA de la SC CICALEX DISTRIBUTION
SRL.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 15253/18.12.2012 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui
Cirpaciu Alin Daniel.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba despre un fost lucrator al Ministerului de
Interne care a fost disponibilizat si timp de doi ani nu a avut niciun venit si propune sa i se acorde
suma de 2000 lei.
D-na. presedinte de sedinta supune la vot suma propusa de dl primar si se aproba cu
unanimitate de voturi.
-Solicitarea nr.4/13.12.2012, a SC ANDREEA LUIGI SRL ALEXANDRIA, prin care solicita
amplasarea unei rulote de tip Fast-Food in zona parcului central in spatele magazinului Crinul.
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Dl primar Victor Dragusin spune ca astfel de solicitari au mai fost analizate si dezbatute si in
Consiliul local trecut. Vechiul Consiliu local a hotarat, la momentul respectiv, sa nu se aprobe
amplasarea de astfel de rulote in parc.
Dl secretar Iulian Purcaru, spune ca actul pe care il emite Consiliul local este hotararea, deci
nu se poate pronunta numai pe baza unei solicitari. Este nevoie de initierea unui proiect de hotarare
pe baza solicitarii respective, care apoi sa fie supusa dezbaterii si aprobarii Consiliului local.
Dl primar Victor Dragusin spune ca orice consilier local poate initia un proiect de hotarare,
dar dansul nu va initia niciodata un asemenea proiect de hotarare.
Dl Craciun Nevers, reprezentantul comerciantilor care vand pe platoul din fata Casei de
Cultura si la Finante, aduce la cunostinta consiliului local ca vanzarile lor merg foarte prost si
propune intoarcerea pe vechiul amplasament, pe pietonal.
Dl consilier Tanase Florentiu spune ca vanzarile nu merg foarte bine deoarece marfa nu este
atractiva pentru alexandreni. Tot dansul spune ca acest comert trebuie sa se desfasoare civilizat si
organizat.
Dl consilier Petcu Dragos spune ca amenajarea actuala este foarte bine facuta, pe banii
primariei si curentul electric este tras tot pe cheltuiala primariei. Nu este de acord cu intoarcerea
comerciantilor pe pietonal.
Dl consilier Voicila Florea spune ca vanzarile nu merg bine deoarece oamenii nu mai au bani.
Dl primar Victor Dragusin spune ca discutia cu comerciantii stradali a inceput de acum 3 ani,
deoarece au existat multe reclamatii de la cetatenii care locuiesc in acea zona centrala. Hotararea de
consilu local a fost aprobata inainte de alegeri, tocmai pentru a nu fi speculata de cineva.
Comerciantii au spus ca vand pentru cetatenii aflati in tranzit, nu pentru alexandreni.
Cetatenii municipiului Alexandria trebuiesc protejati, iar daca doresc sa vanda pentru cetatenii
aflati in tranzit , aceste casute ar trebui mutate in autogara sau in gara. Tot dansul spune ca nu este
normal ca in fata unui magazin care vinde jucarii si plateste impozite si taxe sa existe acesti
comercianti sa vanda tot jucari deoarece fac o concurenta neloiala. Se ia deasemenea in calcul
organizarea unui targ saptamanal sau sa se blocheze un tronson de strada pentru a se desfasura un
comert civilizat.
De martisor aceasta hotarare de consiliu local nu va fi modificata si veti vinde in parcul din
spate de la cinematograf daca preferati aceasta locatie, in niciun caz pe pietonal.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Iuliana Stancu

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr.29471 din 27.12.2012

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 21.12.2012

Subsemnatii, Doina Berchet si Ene Pulica , salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat azi, 27.12.2012, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 21.12.2012, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Doina Berechet

Ene Paulica

8

sedinta

