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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 27 aprilie 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 15  consilieri, din totalul de 16 consilieri in functie, d-na  consilier Panagoret Ioana este  
absent nemotivat. 
 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 anunta ca in sala se gasesc reprezentantii unei firme din SUA, care 
vor prezenta proiectul de investitii pe care vor sa-l dezvolte la nivelul municipiului Alexandria. 

In continuare dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al 
sedintei din 09 aprilie  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. 1227  din  19 aprilie 2012 si prin adresa nr. 9197 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 
Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului I al anului 2012; 
 - Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2012; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al 
municipiului Alexandria pe anul 2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 
Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul „Amenajare peisagistica in zona de blocuri 200, municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata 
PECO; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, pozitia 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, pozitia 3; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Independentei nr. 48C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii nr. 218A, CV 
90; 
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 -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. 361A, CV 
52; 
 -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. 107D, CV 26; 
 -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 Cuza Voda, nr. 100A, 
CV 52; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor 
identificate la nivelul municipiului Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General al 
municipiului Alexandria si a Regulamentului local de urbanism al municipiului Alexandria; 
 -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 
urmatoarleor proiecte de hotarare: 

 -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. 107D, CV 
26; 
 -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 Cuza Voda, nr. 
100A, CV 52. 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General al 
municipiului Alexandria si a Regulamentului local de urbanism al municipiului Alexandria si  
introducerea  pe ordinea de zi a urmatorelor  proiecte de hotarare:  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L.; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria, cu Clubul Sportiv 
ABC Judo Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul 
municipiului Alexandria. 

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 executiei 
bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente 
trimestrului I al anului 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. 

 
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.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca doreste sa aduca urmatorul amendament: 
„In conformitate cu adresa nr. 9179 a Directiei Generalea Finantelor Publice Teleorman, 

virarea prevederilor bugetare de la capitolul 87.02 „ Alte actiuni economice” la capitolul 54.02 „Alte 
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servicii pubilce generale”, reprezentand cheltuieli de personal si materiale necesare pentru pregatirea , 
organizarea si desfasurarea alegerilor locale din iunie 2012” 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui primar si 
se aproba cu unanimitate de voturi.  

 Dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui primar 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 contului 
anual de executie bugetara al municipiului Alexandria pe anul 2011 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 aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public 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 aprobarea documentatiei si a 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Amenajare peisagistica in zona de blocuri 200, 
municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca valoarea totala este de 15 miliarde lei vechi si doreste sa 
afle de la cei care au intocmit raportul de specialitate, daca s-au documentat suficient de bine cu 
privire la preturi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca lucrarea este executata de ADP, preturile provin de la 
materia prima pentru confectionatul bancilor, meselor. Tot dansul spune ca nu se va ajunge la pretul 
din proiect. 

 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 
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata PECO, 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 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  stabilirea unor amplasamente pentru stationare 
taxi in 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 
 

 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 cu drept de 
preemptiune a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in zona Piata Peco, pozitia 2 , 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 
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 vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, 
pozitia 3, 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 vanzarea cu drept de 
preemptiune a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in strada Independentei nr. 48 C, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca acum a sesizat pretul comparativ cu ce s-a mai vandut 
in zona si i se pare exagerat de mare 80 euro/mp. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este de acord cu acest pret si intradevar este foarte 
mare. Tot dansul spune ca doreste infiintarea unei comisii care sa verifice evaluarile facute de 
evaluator. 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii nr. 
218A, CV 90, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Tulpan Dumitru anunta ca nu va participa la dezbateri si la vot. 
 Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in 

forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” (dl consilier Tulpan Dumitru nu a votat).  
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. 361A, CV 52, 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 aprobarea „Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor identificate la nivelul 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.  

 
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 aportului 
Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, 
CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca este vorba de societatea la care este director dl 
Jusca. Tot dansul spune ca se bucura ca o societate subordonata a executat lucrari de calitate. 

 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 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba care este destinatia acestor banii. 
Dl director Parpalea Romica spune ca acesti banii vor fi folositi pentru plata salariilor si 

pentru plata gazelor. 
Dl consilier Marzan Niculae spune ca va urmari evolutia aceste societati in continuare cu mare 

interes si i-l sfatuieste pe actualul director sa respecte Consiliul local. 
Dl consilier Toader Dumitru intreaba care este valoarea capitalului social. 
Dl director Parpalea Romica spune ca este de 32 miliarde lei vechi. 
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Dl consilier Toader Dumitru intreaba care este datoria pe care societatea o are la Wirom Gas. 
Dl director Parpalea Romica spune ca este de 10 miliarde lei vechi.  
Dl consilier Toader Dumitru intreaba care este stadiul cercetarilor de CT Zona. 
Dl director Parpalea Romica spune ca s-a deschis dosar penal si ancheta este in curs iar 

persoanele vinovate vor raspunde penal. 
 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 asocierea 
municipiului Alexandria, cu Clubul Sportiv ABC Judo Alexandria pentru sustinerea activitatilor 
sportive de performanta la nivelul 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. 

In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local:  
- Tabelul nominal nr. 4952  din 26.04.2012 al 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 mai 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. 4953 din 26.04.2012 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii 

de pana in 732,80 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna mai 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. 4871 din 20.04.2012 cu persoanele luptatorii pentru victoria revolutiei 

din decembrie 1989 care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna mai 2012, 
conform HCL nr. 202 din 30.09.2010. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vederea al Primarului municipiului Alexandria cu privire la finantarea cheltuielilor 

privind reparatii curente la instalatia de incalzire solicitata de catre scoala cu cls. I-VIII, Mihai 
Viteazul. 

Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de punctul de vedere. 
-Informarea nr. 329/26.03.2012 a ADI TELEORMANUL  cu privire la modul de realizare a 

proiectului major „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul 
Teleorman”. 

Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de informarea respectiva. 
-Referatul nr. 4932/25.04.2012, al AASPS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta d-lui Bojan Marian. 
Dl primar Victor Dragusin propune acordarea sumei de 1500 euro. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 
Adresa nr. 1085/23.04.2012, a SC TERMA SERV SRL ALEXANDRIA prin care solicita 

suma de 2.389.515 euro.  
Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de punctul de vedere. 

 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                Stefan Tabacitu                                                            Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr._____  din __05.2012 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 27.04.2012 

 
 
 
 Subsemnatii,  Berechet Doina si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la 

Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 02.05.2012, la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  27.04.2012,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                    INSPECTOR, 
   
                   Doina Berechet                            Ceciu Alexandru-Razvan 
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