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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 26 ianuarie 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 19  consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii 
consilieri Jieanu Eugen Gabriel, Negreanu Florea fiind absenti nemotivati. 
 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 
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 21 
decembrie 2011, 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. 58  din  19 ianuarie 2012 si prin adresa nr. 1865 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea 
obiectivului „Reabilitare trotuare in municipiul Alexandria” prin contract cu plata in rate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul „ Reabilitare strada Agricultori, tronson strada Dunarii – strada Mircea cel Batran”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria in 
proprietatea publica a statului si in admininistrarea reprezentantilor expropriatorilor a unor bunuri 
imobile, afectate de lucrari de utilitate publica; 
 -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 Libertatii, nr.185A, Cv 
51; 
 -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, zona Fruleg ; 
 -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. 281A, Cv 
59; 
 -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. 380A, Cv 
101; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea ipotecarii unui teren intravilan apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ Alexandria-Laceni, statia 
electrica 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de 
stat din municipiul  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirilor unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria; 



2 
 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar-
veterinare practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR  SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 278/21.12.2012 privind 
aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de 
locuinte si ai imobilelor care au realizat interventii pentru cresterea performantei energetice a 
acestora; 
 -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 Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarare:  
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea 
obiectivului „Reabilitare trotuare in municipiul Alexandria” prin contract cu plata in rate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul „ Reabilitare strada Agricultori, tronson strada Dunarii – strada Mircea cel 
Batran”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 278/21.12.2012 
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din 
blocurile de locuinte si ai imobilelor care au realizat interventii pentru cresterea performantei 
energetice a acestora; 
 -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. 281A, Cv 59; 
 -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. 380A, Cv 101; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea ipotecarii unui teren intravilan apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ Alexandria-Laceni, 
statia electrica 2; 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor  proiecte de hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei publice 
privind realizarea obiectivului de investitii ”Reabilitare trotuare pe strazile Mihail Kogalniceanu, 
Agricultori, Libertatii, Gheorghe Doja si Victor Antonescu” in municipiul Alexandria, prin 
contract cu plata in rate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul 
de investitii „Extindere Strand Vedea in Municipiul Alexandria”; 
        -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 278/21.12.2011 
privind acordarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii de 
apartamente din blocurile de locuinte sau ai imobilelor care au executat, pe cheltuiala proprie , 
lucrari de interventie pentru cresterea performantelor energetice a cladirilor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr. 4 la HCL nr. 
250/29.10.2009, privind prelungirea liniei de creditare catre SC TERMA SERV SRL 
Alexandria, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului 
termic; 

 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  declararea ca bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria 
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. 
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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 vanzarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in strada Libertatii, nr.185A, Cv 51, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Nastase Stefan spune ca a citit proiectul de hotarare si evaluarea terenului este 
realista, dar considera ca se face o nedreptate acestui potential cumparator deoarece tot in zona 
centrala s-au vandut terenuri la un pret de 21 euro/mp adica de  patru ori mai mic. Se bucura ca prin 
vazarea de astfel de terenuri vin bani la bugetul local. Tot dansul spune ca  trebuie sa fie o echitate la 
ceea ce se face in consiliul local sa nu se  faca o discriminare intre agentii economici sau cetatenii 
municipiului. 

Tot dansul spune ca acesta speta ii aduce aminte de fabula lui Grigore Alexandrescu, „Cinele 
si Catelul” in care „dulaul Samson” care acum sta in capul mesei de sedinta a cumparat in centrul 
orasului un teren in suprafata de 1000 mp si curtea sindicatelor la un pret de 22 euro/mp, acum vine 
sa-i dea „catelului” cu 85 euro/mp, pentru ca suntem la butoane si urlam catre „leii” de la putere de la 
Bucuresti. Sa le fie rusine celor din capul mesei de la USL. 

Dl presedinte de sedinta Tabacitu Stefan spune sa-i fie rusine d-lui consilier Nastase Stefan. 
Dl viceprimar Calota Florica Ica spune ca pretul evaluarii este pretul de pornire a licitatiei, in 

timpul licitatiei pretul poate creste oricat. 
Dl consilier Toader Dumitru spune ca este supraevaluat tariful in aceasta zona. Pretul de 84 de 

euro/metru patrat, este mare pentru un cetatean care si-a exprimat dorinta sa cumpere un teren pe care 
are un garaj si propune ca amnedament pretul de 30 euro/matru partat. 

Tot dansul spune ca daca nu este posibil ca pretul sa fie redus la 30 euro/matru patrat, propune 
ca proiectul de hotarare sa nu fie aprobat in acesta sedinta. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca acest evaluator a castigat licitatia. 
D-na Dumitrescu Cornelia spune ca acest evaluator a castigat licitatia. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Toader Dumitru si dl consilier Nastase Stefan 

a dat acestei discutii o tenta politica si au lasat sa se inteleaga ca niste golani din primarie in frunte cu 
primarul incearca sa insele populatia. Toata lumea stie legea si anume ca in Consiliul local nu se 
poate aproba un pret mai mic decat cel al evaluatorului, insa pretul poate creste oricat de mult. Tot 
dansul spune ca acest proiect de hotarare poate fi respins de Consiliul local. Evaluatorul raspunde 
pentru evaluarile pe care le face. Nimeni nu isi permite sa-l influenteze deoarece imeditat serviciile de 
informatii ar afla.  

Dl consilier Toader Dumitru spune ca doreste retragerea acestui proiect si evaluatorul sa 
revizuiasca pretul terenului. 

Dl consilier Nastase Stefan a spus mai inainte ca evaluarea este realista insa dl Tabacitu Stefan 
a cumparat cu 22 euro/mp de unde rezulta ca sunteti niste hoti si niste mincinosi si ca furtul a fost 
facut cu acte in regula. Oamenii trebuie sa stie ca Tabacitu si cu ai lui au jefuit orasul si acum dau la 
un pret de patru ori mai mare. 

Dl primar Victor Dragusin ii transmite d-lui consilier Nastase Stefan ca i-l va da in judecata. 
Dl consilier Draghici George i-l roaga pe dl consilier Nastase Stefan sa-si ceara scuze pentru 

ca a generalizat. 
Dl consilier Nastase Stefan spune ca isi cere scuze in fata cetatenilor , deoarece restul sunt de 

la USL si au jefuit orasul. 
Dl consilier Voicila Florea  i-l roaga pe dl consilier Nastase Stefan sa-si ceara scuze. 
Dl consilier Marzan Niculae face apel la dl presedinte de sedinta sa tempereze atmosfera. 
Dl consilier Pana Ion are o rugaminte catre dl consilier Nastase Stefan sa-i spuna daca a facut 

o declaratie politica sau o acuza la persoana. 
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Dl consilier Nastase Stefan spune ca a spus un adevar despre vanzarea catre dl consilier 
Tabacitu Stefan, a unor suprafete de aproximativ 1000 mp care a cumparat cu 22 euro/mp. Toata 
curtea sindicatelor a fost cumparata de firma d-lui consilier Tabacitu Stefan la un pret de 22 euro/mp. 
Si-a cumparat locuinta la un pret asemanator. Tot dansul spune ca nu este o declaratie politica este un 
adevar. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 
forma prezentata si se aproba cu 17 voturi “pentru” un vot “impotriva” (dl consilier Toader Dumitru) 
si o “abtinere” (dl consilier Nastase Stefan). 
 

 
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 Dunarii, 
zona Fruleg, 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 18 voturi „pentru” si o 
„abtinere” dl consilier (Nastase Stefan).  

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  schimbarea 
denumirilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria 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 , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la la aprobarea preturilor si tarifelor 
aferente serviciilor sanitar-veterinare practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR  SRL 
Alexandria, 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 

 
  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 
organizarii si desfasurarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului de investitii ”Reabilitare 
trotuare pe strazile Mihail Kogalniceanu, Agricultori, Libertatii, Gheorghe Doja si Victor Antonescu” 
in municipiul Alexandria, prin contract cu plata in rate, 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. 

  Dl consilier Marzan Niculae spune ca valoarea investitiei este de 40 miliarde de lei vechi, este 
una din cele mai importante investitii din acest mandat si propune ca o parte din aceste lucrari sa fie 
efectuate cu Societatile din subordinea Consiliului local. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 
forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Marzan Niculae). 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca daca licitatia se va bloca o parte din investitie va fi facuta 
cu societatile din subordinea Consiliului local desi nu au o capacitate de productie mare, nici dotare si 
nici personal suficient. 

 
                        

x 
x  x 

 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici la 
obiectivul de investitii „Extindere Strand Vedea in Municipiul Alexandria” dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca investita se ridica la 30 milioane lei vechi/mp si dupa 
parerea dansului este un pret mare.Tot dansul propune sa se lanseze o cerere de oferta pentru un 
parteneriat public-privat si daca in 30 de zile nu se prezinta nicio oferta sa se realizeze din fonduri 
publice. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca suma este mare, dar nu este fixa este o estimare. Cuva 
bazinului este foarte scumpa deoarece este acoperita cu un strat antibacterii, antipraf si vant.Tot 
dansul spune ca investitia nu se va realiza singur in acest an datorita contestatiilor la licitatiile publice. 

Parteneriatul ar insemna amestecul municipalitatii cu un investitor privat, idee pe care 
personal nu o impartaseste, deoarece se poate realiza prin vointa Consiliului local si preturile la 
biletele de la intrare ar ramane accesibile tuturor locuitorilor din municipiu. 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca cei care au facut studiul de fazabilitate au avut in vedere 
normele europene in materie. Pentru ca investita sa aiba un pret mai mic se pot reduce doar 
dimensiunile bazinului. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca propunerea d-lui consilier Marzan Niculae este de bun 
simt si daca nu se doreste un parteneriat public privat propune retragerea proiectului de hotarare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 
forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o „abtinere”(dl consilier Nastase Stefan). 

 
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 modificarea si 
completarea HCL nr. 278/21.12.2012 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri 
pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au realizat interventii 
pentru cresterea performantei energetice a acestora, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Pana Ion a intrebat la sedinta pe comisii cine va determina performantele 
energetice si i s-a comunicat ca acesta determinare o va face un evaluator privat si suma de bani pe 
care o va plati persoana catre acest evaluator nu va fi inclusa in suma care va fi scutita de la plata 
impozitului. 
 Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca fara acest certificat nu se poate solicita scutirea de la plata 
impozitului. 
 Dl consilier Nastase Stefan solicita o simulare din partea primariei pentru ca oamenii sa stie 
cum sa procedeze. 

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

x 
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x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr. 4 la HCL 
nr. 250/29.10.2009, privind prelungirea liniei de creditare catre SC TERMA SERV SRL Alexandria, 
in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Nastase Stefan il intreaba pe directorul SC TREMA SREV SRL care este situatia 
debitelor la populatie, in ultimii ani si daca acesta linie de creditare ajuta la furnizare. 

Dl director Traian Constantinescu spune ca are de recuperat de la populatie suma de 40 
miliarde lei vechi. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare 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 desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 
unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.  
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca initiatorul proiectului trebuia sa vina si cu propuneri. 
Tot dansul spune ca va vota impotriva acestui proiect de hotarare deoarece este incomplet. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca propunerile vor fi facute de d-na consilier Panagoret 
Ioana deoarece cunoaste foarte bine sistemul de invatamant. 
 Dl consilier Rinescu Marian spune ca din acest proiect de hotarare nu reiese numarul de 
reprezentanti pentru fiecare unitate de invatamant. 
 Dl primar Victor Dragusin traseaza ca sarcina apartului de specialitate sa specifice numarul de 
reprezentanti pentru fiecare unitate de invatamant in parte. 
 Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru desemnarea reprezentantilor 
Consiliului local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant. 
 D-na consilier Panagoret Ioana face urmatoarele propuneri: 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Unitatea de invatamant 

 

Nr. 
reprezentanti

 
Numele si prenumele 

1. Gradinita de copii nr.  4 1 Ghenu Dorina 
2. Gradinita de copii cu orar prelungit 

nr. 6 
1 Tuca Nicolae 

3. Gradinita de copii nr.  7 1 Morosanu Constantin 
4. Gradinita de copii cu orar prelungit 

„Ion Creanga” 
1 Doncea Bogdan 

5. Gradinita de copii cu orar prelungit 
nr. 10 

1 Stefan Emil 

6. Scoala generala cu cls I-VIII 
„Mihai Vitezul” 

3 Brosteanu Andreea, Petcu Alexandru, 
Cristescu Dan 
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7. Scoala generala cu cls I-VIII 
„Stefan cel Mare” 

3 Popa Mugurel Laurentiu, Tote Mioara, 
Gurban Ciprian 

8. Scoala generala cu cls I-VIII 
Alexandru Colfescu” 

3 Stanciu Violeta, Nistor Mariana, Curea 
Gina 

9. Scoala generala cu cls. I-VIII, nr.5  2 Loghin Nicolae, Boboc Remus 
10. Scoala generala cu cls. I-VIII, nr. 7 2 Dobre Anisoara, Putineanu Mugurel 

Marius 
11. Colegiul national „Al. D. 

Ghica”Alexandria 
3 Oprea Eduard, Tanase Nicolae, Stoica 

Emanoil 
12. Liceul teoretic „Al. I. Cuza” 

Alexandria 
3 Radu Mihaela, Virban Costinel Puiu, 

Ciobanu Bogdan 
13. Liceul teoretic „C. Noica” 

Alexandria 
3 Potbaniceanu Bogdan, Matei Ana 

Maria, Dragan Dorin 
14. Liceul pedagogic „M. 

Scarlat”Alexandria 
3 Stoica Paula-Simona ,Eana Cristian, 

Radoi Florin 
15. Grupul Scolar Agricol Alexandria 3 Neacsu  Ionut, Militaru Romica Stefan 

, Ceciu Alexandru 
16. Grupul Scolar Tehnic Alexandria 3 Tecsor Elena, Comanescu Virgil 

Nicolae, Jusca Mihai 
17. Scoala Postliceala Sanitara 

Alexandria 
2 Moise Jeni – Ionela, Paun Silvia 

 
 
 Dl consilier Rinescu Marian spune ca era atributul Consiliului local sa-si desemneze 
reprezentantii, aici sunt nume insirate pe care consilierii locali nu le cunosc. Tot dansul spune ca era 
atributul consiliului local sa initieze acest proiect de hotarare, sa se intanleasca si sa desemneze 
persoane. 
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca a vrut sa evite acesta discutie. Dl primar nu a facut 
propuneri ca sa para ca propunerea a venit din partea consiliului local prin d-na consilier Panagoret 
Ioana. Tot dansul spune ca propunerile trebuia vizualizate la sedinta pe comisii. 
 Dl consiler Tansase Florentiu spune ca cu intelepciune sa vor gasi solutii. Tot dansul spune ca 
aceste persoane pentru a putea fi votate trebuiesc prezentate Consiliului local pentru a vota in 
cunostinta de cauza. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si roga sa se faca propuneri 
pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl consilier Draghici George propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-
nii consilieri Tulpan Dumitru, Voicila Florea si Bojan Cristian. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Draghici George si se aproba cu 15 
voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Marzan Niculae, Rinescu Marian, Nastase Stefan si 
Florentiu Tanase) 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta 
buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret. 

Dl Vocila Florea spune ca din totalul de 19 consilieri prezenti, au votat 16 consilieri, trei 
neexercitandu-si votul. Din cele 16 buletine de vot doua au fost nule. 
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Rezultatul votului este urmatorul: 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Unitatea de invatamant 

 

 
Numele si prenumele 

 
Rezultat Vot 
     DA/NU 

1. Gradinita de copii nr.  4 Ghenu Dorina 14 DA 
2. Gradinita de copii cu orar 

prelungit nr. 6 
Tuca Nicolae 13 DA 

1 NU 
3. Gradinita de copii nr.  7 Morosanu Constantin 13 DA 

1 NU 
4. Gradinita de copii cu orar 

prelungit „Ion Creanga” 
Doncea Bogdan 14 DA 

5. Gradinita de copii cu orar 
prelungit nr. 10 

Stefan Emil 14 DA 

6. Scoala generala cu cls I-VIII 
„Mihai Vitezul” 

Brosteanu Andreea,  
Petcu Alexandru,  
Cristescu Dan 

14 DA 
14 DA 
14 DA 

7. Scoala generala cu cls I-VIII 
„Stefan cel Mare” 

Popa Mugurel- Laurentiu, 
Tote Mioara, Gurban 
Ciprian 

14 DA 
14 DA 
14 DA 

8. Scoala generala cu cls I-VIII 
„Alexandru Colfescu” 

Stanciu Violeta,  
Nistor Mariana,  
Curea Gina 

14 DA 
14 DA 
14 DA 

9. Scoala generala cu cls. I-VIII, nr.5 Loghin Nicolae, 
 Boboc Remus 

14 DA 
14 DA 

10. Scoala generala cu cls. I-VIII, nr. 
7 

Dobre Anisoara,  
Putineanu Mugurel -Marius 

14 DA 
14 DA 

11. Colegiul national „Al. D. 
Ghica”Alexandria 

Oprea Eduard,  
Tanase Nicolae,  
Stoica Emanoil 

14 DA 
14 DA 
14 DA 

12. Liceul teoretic „Al. I. Cuza” 
Alexandria 

Radu Mihaela 
Varban Costinel Puiu 
Ciobanu Bogdan 

14 DA 
14 DA 
14 DA 

13. Liceul teoretic „C. Noica” 
Alexandria 

Potbaniceanu Bogdan 
Matei Ana Maria 
Dragan Dorin 

14 DA 
14 DA 
14 DA 
 

14. Liceul pedagogic „M. 
Scarlat”Alexandria 

Stoica Paula Simona 
Eana Cristian 
Radoi Florin 

14 DA 
14 DA 
13 DA 
1 NU 

15. Grupul Scolar Agricol Alexandria Neacsu Ionut 
Militaru Romica 

14 DA 
14 DA 
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Ceciu Alexandru 14 DA 
16. Grupul Scolar Tehnic Alexandria Tecsor Elena 

Comanescu Virgil Nicolae 
Jusca Mihai 

14 DA 
14 DA 
14 DA 

17. Scoala Postliceala Sanitara 
Alexandria 

Moise Jeni Ionela 
Paun Silvia 

14 DA 
14 DA 

 
Dl primar Victor Dragusin multumeste colegilor care s-au implicat in acest proiect de 

hotarare. Tot dansul spune ca isi insuseste propunerile facute de d-na Panagoret. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare cu 

propunerile d-nei consilier Panagoret Ioana si se aproba cu 14 voturi „pentru”, 4 voturi „impotriva” ( 
d-nii consilieri Nastase Stefan, Tanase Florentiu, Toader Dumitru si Rinescu Marian) si o „abtinere” 
(dl consilier Marzan Niculae).  

In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local:  
- Tabelul nominal nr. 678  din 24.01.2012 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 februarie 2012, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 677 din 24.01.2012 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii 

de pana in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna februarie 2012, 
conform HCL nr. 202 din 30.09.2010. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 734/ 26.01.2012 cu beneficiarii de ajutoare de urgenta pentru incalzirea 

locuintei conform HCL 253/2011. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-adresa nr. 2477/26.01.2012 a Primarului municipiului Alexandria pentru acordarea 

calificativului secretarului municipiului Alexandria pe anul 2011. 
Dl consilier Toader Dumitru propune calificativul „foarte bine”. 
Dl consilier Marzan Niculae propune calificativul „foarte bine”. 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Toader Dumitru si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea contractului 

de inchiriere nr. 7454/02.08.1995 de catre SC SIMLY SOFT AUTO SRL de la PF STANCIU 
PARASCHIV. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului 
Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea contractului 
de inchiriere nr. 13887/20.07.2011 pentru terenul amplasat POZ. 5 – platforma, situat in Piata Unirii, 
str. Liberatatii, nr. 304-308, de catre SC DAN &MAR PROD SRL de la SC TERASA VEDEA SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului 
Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea contractului 
de concesiune nr. 21997/01.12.2006 pentru terenul in suprafata de 82.00 mp si spatiul in suprafata de 
43.00 mp situat in str. Confederatiei – Parc patria, de catre SC RBNK SERV SRL de la SC BELLA 
CENTER SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului 
Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-adresa nr. 24/16.01.2012 a SC AND COMPUTER S.R.L, care solicita concesionarea bazei 
sportive in situata in zona „SERE” invecinata cu restaurantul MARA si motel RIVIERA. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va initia un proiect de hotarare in acest sens. 
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-informarea nr 2309 din 25.01.2012, a primarului municipiului Alexandria cu privire la 
intentia de a concesiona unele terenuri in vederea realizarii parcurilor fotovoltaice in municipiul 
Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza Consiliul local ca a avut dialog cu firme care sunt 
interesate sa faca asemenea investitii. Tot dansul spune ca in luna noiembrie 2011 un act normativ 
care permite instalarea de astfel de panouri pe islazurile unitatilor administrativ-teritoriale. De 
asemenea a negociat ca municipiul sa achizitioneze energie electrica la preturi preferentiale. 

Dl consilier Rinescu Marian intreaba cine sunt aceste firme. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt din Norvegia, Spania si Franta. 
Dl consilier Rinescu Marian spune ca aceasta energie electrica produsa sa fie descarcata in 

reteaua nationala. 
Dl primar Victor Dragusin ca daca productia va fi mica solutia tehnica este de a fi descarcata 

in reteaua de medie tensiune. 
Consilul local a luat act de informarea prezentata si a incurajat continuarea demersurilor. 
-adresa nr. 2/23.01.2012 a Asociatiei patronale Fratia, prin care solicita concesionarea de 

terenuri in piata centrala pe o perioada de 15-20 de ani. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca acesti comercianti au contractele expirate. Tot dansul 

spune ca piata va fi reabilitata si i-a sfatuit sa se infiinteze ca cei de pe lipscani intr-o asociatie. 
Dl consilier Rinescu marian spune ca terenul ar trebui scos la licitatie. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca aceste contracte pot fi prelungite pana se stabileste ce sa 

va face acolo. 
Dl consilier Toader Dumitru propune intierea unui proiect de hotarare de asocierea cu aceasta 

asociatie. 
Dl consilier Tabacit Stefan propune prelungirea cu 3 luni a contractelor. 
Dl presedinte supune la vot propria propunere si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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,           
                                 Florea Voicila                                                            Jr. Iulian Purcaru  
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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
Nr.________ din 23.01.2012 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi 23.01.2012 
 

 
 Subsemnatii, Rodica Baicu si Ceciu Alexandru, salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 23 ianuarie 2012 la  afisarea proiectului 

de hotarare cu privire la „Aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, 

depozitare si  eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar  si a vehiculelor fara  

stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria si desemnarea ca operator 

a S.C. Alexsal Prest S.A. Alexandria”,  la  tabla  de afisaj a institutiei precum si pe site-

ul propriu. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  DIRECTOR,                                         INSPECTOR, 
 
                  Rodica Baicu                                      Ceciu Alexandru 
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