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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 28 martie 2013 , 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 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul 
local.  
 Dl. presedinte de sedinta Popescu Dumitru Dan 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, 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. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 27 
februarie 2013, 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, dl. presedinte de sedinta, Popescu Dumitru-Dan,  da cuvantul d-lui. primar 
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 470 din 20 martie 2013 si prin adresa nr. 6504 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 
TARGURI ALEXANDRIA SRL  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ALEXSAL PREST S.A. ALEXANDRIA pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor 
de salubrizare prestate de catre SC ALEXSAL PREST SA ALEXANDRIA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cotizatiei datorata de Municipiul Alexandria in 
calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor 
Teleorman” , pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMA 
SERV SRL Alexandria  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE  SRL Alexandria  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL ALEXANDRIA pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
TRANSLOC PREST SRL Alexandria  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 100/12.05.2011 privind aprobarea 
contractarii unei finantari rambursabile interne; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, zona bloc 1503; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat Str. Dunarii, zona bloc F3; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin incredintare directa, Asociatiei 
Crescatorilor de Animale Alexandria, a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local, 
situat in extravilanul municipiului 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 Str. Alexandru Ghica, nr. 2J; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Libertatii, nr. 312; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, nr. 300A, in CV 
76; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. HCC, nr. 179, lot 3/7; 
 -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 Al. Ghica, nr. 209A, in 
CV 18; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor elevilor din unitatilor de 
invatamantpreuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului 
scolar 2012-2013;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 57/02.10.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe 
raza municipiului Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarare:  

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin incredintare directa, Asociatiei 
Crescatorilor de Animale Alexandria, a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local, 
situat in extravilanul 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 Str. Dunarii, nr. 300A, in 
CV 76; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de 

interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in extravilanul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Inventarului masurilor preventive anticoruptie , 
a indicatorilor de evaluare si a Planului sectorial de actiune pentru implementarea Strategiei 
nationale anticoruptie 2012-2015, la nivelul Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 134/28.09.2006 
privind aprobarea incredintarii prin gestiune directa catre A.D.P. Alexandria a gestiunii unor 
servicii publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, 
nr. 238B, in CV 93; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 
2013, in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de 
consultanta, de asistenta si de reprezentare  pentru Serviciul public AASPS Alexandria.  
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 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI 
ALEXANDRIA SRL  pentru anul 2013, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceste proiecte de hotarari ar trebui insotite de rapoarte 
de activitate, deoarece doreste sa stie daca managerii si-au indeplinit obiectivele stabilite prin 
contractele de management. 

Tot dansul spune ca aceasta este singura societate care are pierderi de 1.800.000.000 lei vechi. 
Se stie ce s-a intamplat in aceasta primavara cand a avut loc o greva in paiata la care a aprticipat. Cel 
mai simplu pentru un manager este sa majoreze tariful, din aceste motive macar pentru aceasta 
societate trebuia sa vina cu raport de activitate, doar SC TR ADMINISTARRE IMOBILE SA a 
prezentat raport de activitate. Oriunde in mediul privat aceasta societate care are pierderi ar fi in 
faliment. Propune ca la fiecare inceput de an toti manageri societatilor subordonate care vor avea 
bilant pe minus ar trebui sa-si prezinte demisiile sau sa fie demisi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca procedura de aprobare a bugetelor societatilor 
subordonate este impusa de lege. La sedinta cu directorii de spatamana trecuta cand s-a stabilit 
ordinea de zi, le-a impus directorilor sa prezinte raportul de activitate in Consiliul local, dar nu este o 
procedura obligatorie.  In afara de SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SA unde este o alta situatie, 
la toate celelalte societati aceste rapoarte de activitate se prezinta in AGA, dar pentru o mai mare 
transparenta rapoartele de activitate vor fi prezentate si in consiliu local, dar dupa ce se inceheie anul 
contabil.  

Referitor la demisii spune ca societatile comerciale din subordinea primariei au un anumit 
specific si anume: consiliul local impune niste tarife, impune niste organigrame, impune procedurile 
de lucru urmand ca manageri sa incerce sa se descurce cu ceea ceimpune consiliul local, nu cu ceea ce 
impune sau ar dori sa impuna directori. De la piete au mai plecat 4 oamnei, pentru reducerea 
cheltuielilor cu personalul. 

A avea pierderi dintro activitate de inchiriere este putin ciudat. Cand s-au majorat tarifele la 
piata a iesit un adevarat scandal, o greva a comerciantilor. Tot dansul spune ca ar dori sa nu se mai 
spuna vorbe mari in consiliul local si este de acord ca dl Titirisca Florin sa preia conducerea soicetatii 
daca acesta din urma doreste. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva ”(d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru , Titirisca Florin, Tanase Florentiu ).   

 
 

x 
    x                 x 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALEXSAL PREST S.A. ALEXANDRIA pentru 
anul 2013, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin ce reprezinta creante restante in suma de 5 miliarde lei vechi. 
Dl director al SC ALEXSAL PREST SA Alexandria spune ca acesta suma reprezinta facurile 

curente. Este vorba de clienti care nu-si platesc lunar serviciile.  
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.   
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x 
    x                 x 

 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de salubrizare 
prestate de catre SC ALEXSAL PREST SA ALEXANDRIA, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  
 Dl consilier Tanase Florentiu spune ca a discutat la sedintele pe comisii cu directorul 
societatii, a inteles de principiu care este cauza acestei majorari si are o rezerva cu privire la 
majorarea propusa aproape de 50%. Doreste ca directorul societatii sa explice opiniei publice de ce se 
maresc aceste tarife si intreaba, de asemnea, cine este Eco Sud. 
 Dl director Dinca Daniel Elviriu spune ca Eco Sud este operatorul care administreaza 
depozitul de la Mavrodin. 
 Tot dansul spune ca li s-a transmis cat este taxa de depozit, cand masina ajunge la poarta 
depozitului este cantarita si va costa 48 lei/tona,de asemenea va trebui platit si transportul deseurilor 
de la Alexandria la Mavrodin o distanta aproximativa de 50 km dus-intors pentru fiecare masina, de 
asemenea va trebui sa achizitioneze si o serie de lubrifianti si piese de schimb pentru masini sunt 
banii care se regasesc in acest tarif. 

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 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea cotizatiei datorata de Municipiul Alexandria in calitate de membru al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman” , pentru anul 2013, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Tanase Florentiu intreaba care este justificarea acestei sume de 30.000 lei si 
doreste sa stie de ce aceasta suma este la aceasta valoare si nu la alta. 

De asemenea intreaba daca municipiul Alexandria contribuie mai mult sau mai putin decat alte 
localitati din judet.Acesti bani sunt bani publici, nu sunt sume mari dar trebuiesc foarte bine 
justificate. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca este vorba de Asociatia Intercomunitara 
„Managementul Deseurilor Teleorman” unde municipiul Alexandria este membru alaturi de Consiliul 
Judetean, celelalte municipii, orase si 75 de comune din judet. 

Acesta asociatie are AGA care anual stabileste cuantumul indemnizatiei pentru fiecare 
localitate in parte in functie de marimea unitatii administrativ teritoriale si de costurile de functionare 
ale asociatiei. 

Dl Primar Victor Dragusin spune ca s-au avut in vedere costurile de intretinere si functionare 
salariile personalului, curent electric, apa potabile, chirie) ale Asociatiei in functie de marimea unitatii 
administrativ teritoriale, orasele au 20.000 lei, Alexandria 30.000 lei, Consiliul Judetean 50.000 lei si 
comunele foarte putin, toate aceste sume se descarca pe cheltuieli materiale, este o structura non 
profit si cheltuie numai sumele care sunt alocate conform legii. 

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 



5 
 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMA SERV SRL 
Alexandria  pentru anul 2013 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Tanase Fleorentiu spune ca nu este normal sa gireze prin votul Consiliului local o 
societate unde se pierd banii. Atata timp cat in orasaul Alexandria sunt oameni care isi platesc cinstit 
datoriile catre Terma Serv si exista cetateni care refuza sa-si plateasca datoriile catre acesta societate. 

 Tot dansul spune ca nu se face nimic pentru recuperarea sumelor restante, este vital sa se ia o 
decizie cu aceasta societate care are pierderi mari, inainte de a se aproba un buget. De asemenea 
spune ca a cerut un audit extern pentru aceasta societate. Primaria municipiului Alexandria prin grija 
pentru cetateni  a facut eforturi pentru a monta centrale de scara si nu a functionat. Avem obligatia sa 
oprim pierderile acestei societati. Trebuie sa stabilim care sunt rai platnici si care sunt oamenii care 
chiar nu pot plati, cei care sunt rai platnici trebuie sa suporte rigorile legii. Lucrurile nu mai pot 
continua asa este o nedreptate sociala. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier local Neacsu Ionut a inceput demersurile in 
zona 100 si 200 unde se furnizeaza caldura in sistem centralizat sa vedem daca in iarna care vine mai 
furnizam sa nu agent termic. Trebuie pana la sfarsitul lunii mai sa luam o hotarare cu privire la 
furnizarea agentului termic in aceste zone. Mai sunt 1100 familii care mai primesc caldura in sistem 
centralizat, sunt cereri de la cetatenii care vor sa se debranseze, important este sa luam cea mai buna 
decizie, urmand fie ca societatea sa fie desfiintata fie sa mai functioneze si in acesta iarna.  Trebuie ca 
municipiul sa aiba grija si de familiile care nu au banii, aproximativ 700-800 familii, din aceasta 
cauza trebuie luata o decizie pana la sfarsitul lunii mai pentru ca oamenii sa stie ce-i asteapta in iarna 
viitoare. Toate societatile de termoficare din tara au pierderi, solutia trebuie sa fie una si cu fata catre 
cetateni si cu fata catre societate. 

Dl consilier titirisca Florin spune ca acesta societate are de recuperat de la populatie 
4.600.000.000 lei vechi. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Tanase Florentiu si  Titirisca Florin ).   

 
 

x 
x  x 

  In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, 
CONSTRUCTII EDILITARE  SRL Alexandria  pentru anul 2013, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  

  Dl consilier Titirisca Florin spune ca la sectiunea “cheltuieli” apare inchiriere de utilaje in 
valoare de 3 miliarde lei vechi, ce fel de utilaje se inchiriaza. 

  Dl director Jusca Mihai spune ca societatea are multe lucrari si au nevoie de mai multe utilaje 
pe care va trebui sa le inchirieze (buldozere, basculante). 

  Dl consilier Titirisca Florin intreaba cum se acorda  bonusurile salariale in societate, sunt 
dublate fata de anul trecut iar profitul societatii este minim. 

  Dl director Jusca Mihai spune ca acestea s-au acordat in cuantum de 2%, societatea are 52 de 
salariati si datorita nivelului mare de lucru s-au mai facut angajari temporare. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Tanase Florentiu si  Titirisca Florin ).   
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                                                                                 x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL ALEXANDRIA pentru anul 2013, 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 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Tanase 
Florentiu si  Titirisca Florin ).  

                                                                       x 
x  x 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si 
pierdere pe anul 2012 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL 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 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Tanase Florentiu si  Titirisca Florin ). 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi,  dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST SRL 
Alexandria  pentru anul 2013, 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 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru , Tanase Florentiu, Titirisca 
Florin ).   

x 
x  x 

In continuare , dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
modificarea HCL nr. 100/12.05.2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca nu a inteles mare lucru din expunerea de motive la 
acest proiect de hotarare si intreaba daca acest credit a fost contractat. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in mandatul trecut s-a aprobat contractarea unui credit in 
valoare de 220 miliarde lei vechi, dar comisia de la nivelum ministerului de finante nu a aprobat acest 
credit. Acum se adauga alte doua obiective de investitii deoarece doua obiective din lista initiala au 
fost deja executate (cartierul 200 si str Al Ghica partea dinspre Rosiori de Vede). Din acest credit nu 
s-a luat niciun ban. Licitatia bancara a fost tinuta si a castigat BRD. Tot dansul spune ca este o dorinta 
a dansului de a realiza investitiile din acest credit. 

Dl consilier Tanase Florentiu intreaba la ce grad de indatorare a ajuns municipiul Alexandria. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca gradul de indatorare este de 26% si limita maxima de 

indatorare este de 30 %. 
Dl consilier Tanase Florentiu intreaba ce inseamna semnal de intrare in municipiul 

Alexandria, ce inseamna extindere Strand Vedea, acest strand o sa ajunga la fel ca si Terma Serv, la 
adapostul pentru cainii comunitari sumele erau mai mari de 10 mil lei vechi. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca semnalele de intrare in municipiul Alexandria sunt opere 
de arta care vor fi pozitionate la fiecare din intrarile in oras, au fost aprobate in mandatul trecut. 

Extinderea strandului Vedea se va realiza in locul actualei parcari va avea o lungime de 24 m 
si o latime de 12 m, aceasta initiativa a venit ca urmare a solicitarilor in numar foarte mare  de la copii 
din municipiului Alexandria care doresc sa sara in apa, indicatorii tehnico-economici la acest obiectiv 
de investitii au fost aprobati in mandatul trecut. Adapostul pentru cainii este un proiect mai vechi, 
acesta suma nu este valoarea totala, restul va fi din fonduri proprii. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca imprumutul nu este unul neglijabil deoarece creste 
semnificativ gradul de indatorare al municipiului. Ar trebui organizata dezbatere publica pentru 
fiecare proiect in parte. Ar trebui gasite surse alternative de finantare si obiective mai putin 
costisitoare.  Tot dansul spune ca este de acord cu modernizarea fatadei pietei centrale, dar pentru 
acest obiectiv ar trebui sa participe cu banii si comerciantii din piata. Este de acord cu adapostul 
pentru cainii fara stapan dar dupa ce vom realiza, este un obiectiv care trbuie facut , dar dupa ce 
facem un cinematograf in municipiul Alexandria, datorita acestor motive va vota impotriva acestui 
proiect de hoatarare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceste proiecte au facut parte din programul electoral al 
dansului precum si in programul USL. Este de acord cu dezbaterea publica dar procentul de 75% 
obtinut la vot reprezinta mai mult decat orice dezbatere publica. Tot dansul spune ca nu trebuie sa se 
sperie nimeni de gradul de indatorare deoarece sunt orase in tara care au gradul de indatorare de 
100% cum ar fi Bucuresti sau Videle. 

Dl consilier Titirisca Florin solicita lamuriri cu privire la constructia salii de sport de la scoala 
Al. Colfescu. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca referitor la salile de sport de la scoli sunt patru proiecte 
depuse la ministerul invatamantului, ar dori ca la scoala Al Colfescu se se reuseasca construirea unei 
sali de sport din bani de la minister, dar in acest an ministerul nu acorda sume pentru astfel de 
investitii si in aceste conditii doreste sa ia bani sa construiasca acesta sala de sport pentru copii care 
locuiesc in cea mai defavorizata zona a orasului. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru”, 2 „abtineri”(d-nii consilieri Tanase 
Florentiu si  Titirisca Florin ) si o „abtinere”, (dl. consilier Neacsu Alexandru).   

x 
x  x 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, zona bloc 1503, 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 
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 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 
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interes local al municipiului Alexandria, situat Str. Dunarii, zona bloc F3, 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte 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 Str. Alexandru Ghica, nr. 2J, 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte 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 Str. Libertatii, nr. 312, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca a revenit in Consiliul local cu acest proiect de hotarare 
deoarece vechea hotarare nu era suficient de explicita. S-a reluat demersul construirii unei parcari 
spuraterane intro zona extrem de aglomerata si anume in zona pietii centrale. In vechiul proiect de 
hotarare nu era prevazuta obligativitatea investitorului de a realiza 4 nivele de parcare, adica 
aproximativ 108 locuri de parcare. Aceasta prevedere nu este restrictiva, exista intentii ale ale unor 
companii locale de a investi. Astfel la art 1 s-a specificat constructia unui imobil cu maxim 5 etaje din 
care obligatoriu 4 vor avea destinatia de parcare. 

In urma discutiilor pe care le-a avut cu colegii din aparatul de specialitate al primarului s-a 
mai introdus o prevedere noua la art 6 in sensul ca autorizatia de construire se va elibera numai dupa 
ce concesionarul va depune in contul concedentului o garantie de executie a investitiei de 10% din 
valoarea minima a investitiei care urmeaza sa se realizeze adica suma de 332.502 lei care va ramane 
la dispozitia concedentului pana la ridicarea constructiei fara finisaje.   

Urmeaza sa se perceapa aceasta garantie pentru a se evita situatiile in care investitorul se 
apuca de construit iar in timpul constructiei intervine falimentul sau orice alta cauza si constructia 
ramane neterminata. In aceste situatii municipiul va executa garantia si va termina investitia sau va 
darma constructia si va aduce terenul in starea initiala. 

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 
In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte 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 Str. HCC, nr. 179, lot 3/7, 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte 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 Al. Ghica, nr. 209A, in CV 18, 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea cuantumului burselor elevilor din unitatilor de invatamantpreuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2012-2013, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la modificarea si completarea HCL nr. 57/02.10.2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul 
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 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de 
interes local, situat in extravilanul 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
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aprobarea Inventarului masurilor preventive anticoruptie , a indicatorilor de evaluare si a Planului 
sectorial de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015, la nivelul 
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 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la modificarea si completarea H.C.L. nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea 
incredintarii prin gestiune directa catre A.D.P. Alexandria a gestiunii unor servicii publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL 
Alexandria pentru anul 2013, 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 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Tanase Florentiu, Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru). 

 
x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 238B, in CV 93, 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013, in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 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 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de 
reprezentare  pentru Serviciul public AASPS 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 
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forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Tanase Florentiu, 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
 
 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Popescu Dumitru Dan, prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 2749 din 22.03.2013 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 aprilie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 2751 din 22.03. 2013 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 
aprilie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr.2748 din 22.03.2013 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna aprilie 2013, conform HCL 
nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 2750 din 22.03.2013 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 aprilie 
2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul nr. 2762/22.03.2013 al AASPS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

pentru incalzirea locuintei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru luna martie 2013, d-
nei Grofic Elena. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 2764/22.02.2013 cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 

persoanelor singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la 
utilitatile de stricta necesitate. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 6872 din 26.03.2012 al Primarului municipiului Alexandria privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 19921/26.03.2013, pentru terenul amplasat in str. Libertatii, 
pietonala, zona Piata Unirii, de catre CRIVAT IONUT BOGDAN de la CRIVAT VASILE I.I. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 6873/26.03.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

preluarea contractului de inchiriere nr 17936/28.08.2012 pentru TERENUL AMPLASAT IN STR. 
Bucuresti intersectie cu strada Cuza Voda, bl. D 1, de catre S.C ANTONIUS PROD COM SRL  de 
la SC M&B OK SRL. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 6908/26.03.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

preluarea contractului de inchiriere nr 16953/01.07.2009 pentru spatiul comercial si terenul amplasat 
in str. Dunarii, statia auto Ion Creanga de catre SC SMV COM SRL de la SC CS NOVIS SRL. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 7004/27.03.2013 cu privire la 

adresa nr. 4809/25.02.2013 a unui grup de locatari din blocurile H1 si 24 din municipiul Alexandria. 
Consiliul local a luat act de punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria.  
-cererea nr. 6198 din 15.03.2013 a d-nei Gusa Rodica care solicita anularea HCL. nr. 224 din 

15.10.2009 si sesizeaza ca in fiecare duminica trotuarul din fata restaurantului ONYX este inaccesibil 
datorita masinilor parcate pe trotuar. 
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Dl consilier Voicila Florea spune ca s-a deplasat la autogara Transalutus din strada Cuza Voda 
si a constatat ca in incinta autogarii erau parcate 2 autobuze asa cum este prevazut in hotararea de 
consiliu local. 

Tot dansul spune ca in ceea ce priveste trotuarul de la restaurantul ONYX cele relatate de 
petenta este real, sambata si duminica nu se poate circula pe trotuar. A discutat cu administratorul 
restaurantului si acesta din urma a spus ca va delimita parcarea de spatiul pietonal pentru a nu mai 
bloca trotuarul. 

Consiliul local a luat act de punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria.  
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,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                            Popescu Dumitru Dan                                                        Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr._____  din ___.04.2013 
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PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 28.03.2013 

 
 
 
 Subsemnatii,  Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, __.04.2013, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

28.03.2013,  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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