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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 30 martie 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 16  consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii 
consilieri Jieanu Eugen Gabriel, Negreanu Florea, Rinescu Marian, Nastase Stefan, Tanase Florentiu 
si-au depus demisiile.  
 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 intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 16 
martie  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. 1077  din  23 martie 2012 si prin adresa nr. 7337 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului Jieanu Eugen Gabriel si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 - Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului Negreanu Florea si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 - Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului Tanase Florentiu si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 - Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului Rinescu Marian si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 - Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului Nastase Stefan si declararea ca vacant a locului acestuia. 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane 
fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 
2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 6/31.01.2007 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 
3,5 tone in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor 
mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in 
administrarea SC APA SERV SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
municipiului Alexandria, cu SC SHAPIR STRUCTURES 1991 SRL in vederea amenajarii de spatii 
de locuit in cadrul obiectivului ”Camin batrani, locuinte sociale si adapost temporar pentru persoane 
defavorizate”;  
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Agentia 
Nationala Antidrog a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Carpati, nr. 15 - Scoala Stefan cel Mare; 
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 -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, Bloc 1612B, 
parter; 
 -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 Piata PECO, poz. 2; 

-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 Ion Moraru, nr. 8; 
 -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. 279A; 
 -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 Bucuresti, nr. 56A, Cv 
93; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 115C, Cv 
71; 
 -Proiect de hotarare cu privire la cooperarea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia Patronala FRATIA Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru amplasarea de mese, 
umbrele si mobilier urban pe strada Libertatii, zona pietonala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona bloc L5; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona bloc 215; 
 -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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 
G100 Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului 
Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L. Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru umatoarele trei luni; 
 - 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 cooperarea Consilului Local al municipiului Alexandria 
cu Asociatia Patronala Fratia Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat Piata PECO, poz. 
2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu SC SHAPIR 
STRUCTURES 1991 SRL in vederea amenajarii de spatii de locuit in cadrul obiectivului „camin 
batrani, locuinte sociale si adapost temporar pentru persoane defavorizate”; 
 -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.279A; 
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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 Ion Moraru, nr.8; 

-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.115C, Cv 71; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE SRL 
Alexandria si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 
ADMINSITRARE IMOBILE S.R.L; 
 -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 2011 la S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE. S.R.L; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1, la HCL nr. 4/26.01.2012 
privind schimbarea denumirilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria. 

-Proiect de hotarare cu privire la cooperarea Municipiului Alexandria cu Asociatia 
Patronala Fratia Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in DN 6- zona 
Meteo; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de 
tichete sociale pensionarilor din municipiul 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  incetarea de drept, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Jieanu Eugen Gabriel si 
declararea ca vacant a locului acestuia, 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 incetarea de drept, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Negreanu Florea si 
declararea ca vacant a locului acestuia, 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 incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier al domnului Tanase Florentiu si declararea ca vacant a locului 
acestuia, 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 incetarea de drept, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Rinescu Marian si 
declararea ca vacant a locului acestuia, 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 incetarea de drept, inainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier al domnului Nastase Stefan si declararea ca vacant a locului 
acestuia, 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 acordarea de 
inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice 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 ocupare a functiilor 
publice pe anul 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 la modificarea HCL 
nr. 6/31.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa 
maxima autorizata mai mare de 3,5 tone 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 
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In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea 
unor mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in 
administrarea SC APA SERV SA, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca banii obtinuti din asemenea valorificari au fost 
virati in conturile primariei. 

D-na director Haritina Gafencu spune ca banii au fost virati in conturile primariei si la 
urmatoarea sedinta va prezenta o situatie cu sumele exacte. 

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 darea in folosinta 
gratuita, pe termen limitat, catre Agentia Nationala Antidrog a unui spatiu apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Carpati, nr. 15 - Scoala Stefan cel 
Mare, 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 vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, 
Bloc 1612B, parter, 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 concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Bucuresti, nr. 56A, Cv 93, 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona bloc L5, 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 
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 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la inchirierea prin 
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in zona bloc 215, 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 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.  

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la inchirierea prin 
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in strada Dunarii, zona bloc G100 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. 

x 
x  x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, 
zona bloc G100 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.  

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 bugetului 
de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINSITRARE IMOBILE S.R.L, 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 14 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Marzan 
Niculae si Toader Dumitru). 

 
 

x 
x  x 

 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 2011 la S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE. S.R.L dupa care se trece la intrebari propuneri, discutii. 
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Dl consilier Marzan Niculae spune ca societatile subordonate ar trebui sa prezinte trimestrial 
date cu privire la activitate si la situatia contabila. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca domnul consilier Marzan Niculae are dreptate  si de acum 
in colo asa se va proceda. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in 
forma prezentata si se aproba cu  15 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Toader Dumitru). 

 
 

x 
x  x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea Anexei nr. 1, la HCL nr. 
4/26.01.2012 privind 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 

 
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 cooperarea 
Municipiului Alexandria cu Asociatia Patronala Fratia Teleorman, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in DN 6- zona Meteo, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca in caietul de sarcini la punctul 4, evaluatorul a stabilit o 
limita minima si una maxima pentru pretul terenului si asta inseamna ca nu mai permite Consiliului 
Local sa mareasca pretul. Tot dansul spune ca limita inferioara din caietul de sarcini este foarte mica 
deoarece pe acest teren se va face productie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca redevanta  va fi de 500 milioane lei vechi pe an. 
Dl consilier Marzan Niculae spune ca sume este mica si propune ca suma de 60 milioane lei 

vechi pe luna. 
Dl consilier Voicu Ioan intreaba cati bani a adus acel teren pana acum pentru municipiu. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui 

consilier Marzan Niculae si este respins cu trei voturi „pentru” (d-nii consilieri Marzan Niculae, 
Mihailiteanu George si Toader Dumitru) si 13 „abtineri”. 

Dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba 
cu  14 voturi „pentru” si doua  „abtineri” (dl consilier Toader Dumitru si Marzan Niculae). 

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 acordarea de 
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beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale pensionarilor din municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl primar Victor Dargusin spune ca fata de forma initiala doreste sa aduca urmatoarele 
modificari:  

-titlul hotarari va suna in felul urmator: „acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma 
de tichete sociale pensionarilor si persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele 
necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal, din municipiul Alexandria. 

-in preambulul hotararii se se treaca si prevederile art.11, lit „b” si art. 54, alin (1) din Legea 
nr. 292/20.12.2011 a asistentei sociale. 

-art.1 lit a) din hotarare va avea urmatorul cuprins: „se aproba acordarea de beneficii de 
asistenta sociala sub forma de tichete sociale in valoare de 50 lei pe familie sau pe persoana singura, 
cu ocazia sarbatorilor Pascale si de Craciun, pentru pensionari, persoane singure sau familii care au in 
componenta pensionari si pentru persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare 
pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal, cu domiciliul in municipiul Alexandria, al caror venit 
net este de maxim 500 lei lunar pentru persoana singura sau pe membru de familie, in vederea 
achizitionarii de alimente. 

Lit b) Acordarea tichetelor sociale se face pe baza de cerere si declaratie pe propria 
raspundere, insotita de documente doveditoare ale tuturor veniturilor si fotocopie dupa documentele 
care atesta componenta familiei. 

Tot dansul spune ca prin acesta hotarare se doreste ajutorarea pensionarilor si a celorlalte 
persoane care au venituri mici. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca ar dori ca suma de 500 lei sa fie ridicata la nivelul 
salariului minim pe economia nationala. 

Dl primar Victor Dargusin spune ca nu se poate lua ca etalon salariul minim pentru ca este 
variabil si se poate modifica oricand. Tot dansul spune ca pentru acordarea acestor ajutoare este 
nevoie de aproximativ 3 miliarde lei vechi, daca plafonul de 500 de lai ar fi ridicat la 700 lei ar mai fi 
nevoie de banii in plus. Pentru suma de 700 lei nu are o situatie cu privire la efortul financiar care ar 
trebui suportat de municipiu. 

Dl consilier Pana Ion spune ca trebuie respectat plafonul de 500 de lei stabilit de guvern. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui primar 

Victor Dragusin si este aprobat 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 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru viitorul presedinte de sedinta. 
Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca viitorul presedinte de sedinta sa fie dl consilier Tabacitu 

Stefan. 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu 

propunerea d-lui viceprimar Voicu Ioan si se aproba cu 15 voturi „pentru” (dl consilier Tabacitu 
Stefan nu a votat). 

In continuare, dl. presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local:  
-Tabelul nominal nr. 2425/ 26.03.2012 cu beneficiarii de ajutoare de urgenta pentru incalzirea 

locuintei conform HCL 253/2011, aferent lunii martie. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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- Tabelul nominal nr. 2486  din 29.03.2012 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 aprilie 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. 2485 din 29.03.2012 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii 

de pana in 730,32 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna aprilie 2012, 
conform HCL nr. 202 din 30.09.2010. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl primar Victor Dragusin informeaza Consiliul local al municipiului Alexandria despre 

schimbarea conducerii SC TERMA SERV SRL Alexandria in urma demisiei d-lui Traian 
Costantinescu, in locul acestuia a fost numit dl Parpalea Romica. 

-adresa nr. 810/26.03.2012 a SC TERMA SERV SRL Alexandria prin care solicita ajutorul 
Consiliul local al municipiului Alexandria pentru a schimba retelele de distributie la centralele 
termice nr. 3 si nr.5 din zona blocurilor 100-200, montarea unei centrale termice de scara in locatia 
blocului Modern D.E.F. (ANL) si transferul centralei termice de la blocul 304 in zona blocurilor 
sociale B7, B8, B10, B11. 

Dl primar Victor Dragusin roaga Consiliul local al municipiului sa fie de acord cu aceste 
propuneri. Tot dansul spune ca nu intelege decizia locatarilor din blocul 304 de a renunta la centrala, 
deoarece aveau caldura si apa calda la discretie, in aceste conditii aceasta centrala trebuie mutata in 
zona sociala. 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca cetatenii din blocul 304 au renuntat la acesta centrala 
deoarece si-au montat centrale proprii. 

Dl consilier Tabacitu Stefan propune ca in acesta sedinta de consiliu sa se dea un aviz de 
principiu ca sa se poata initia o hotarare de consiliu in acest sens. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca trebuia sa prezinte un pret estimativ. 
Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca salariatii de la SC TERMA SERV SRL vor analiza si 

vor prezenta valoarea acestor proiecte. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot acordul de principiu si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
-adresa nr. 822/26.03.2012 a SC TERMA SERV SRL Alexandria prin care solicita 

desemnarea a trei persoane in Consiliul de Administratie al societatii dintre care una sa aiba cel putin 
cinci ani vechime ca economist. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va initia un proiect de hotarare in acest sens. 
Dl primar Victor Dragusin roaga juristi din aparatul de specialitate al primarului sa analizeze 

prevederile legale si sa vada daca trebuiesc completate consiliile de administratie de la celelalte 
societati. Tot dansul spune ca trebuie sa se aiba in vedere si modificarea actului constitutiv acolo unde 
este cazul. 

-cererea nr. 815/28.03.2012 a S.C. PEFIN  GENERAL PROD S.R.L. prin care solicita 
rezolutiunea pe cale amiabila a contractului nr. 9276/16.05.2008 si punctul de vedere al Primarului 
municipiului Alexandria nr. 7705/28.03.2012 cu privire la acesta cerere. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta speta s-a mai discutat in Consiliul local al 
municipiului Alexandria este vorba despre vanzarea blocului de langa IPJ Teleorman. Tot dansul 
spune ca  a cerut rezilierea acestui contract din cauza pretului si a contractului care nu cuprindea si 
parterul blocului. 

Dl viceprimar Voicu Ioan intreaba care este diferenta intre reziliere si rezolutiune. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca rezilierea are efecte doar pentru viitor iar rezolutiunea are 

efecte si pentru trecut, adica repunerea in situatia anterioara incheierii contractului.  
Dl consilier Marzan Niculae spune ca a facut parte din comisia constituita in Consiliul local 

pentru a discuta cu reprezentantii PEFIN  si sa stabilit ca doresc inapoi suma platita fara nicio alta 
pretentie. Tot dansul spune ca PEFIN doreste banii inapoi si propune sa se initeze un proiect de 
hotarare in acest sens. 
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Dl primar Victor Dargusin spune ca daca va initia un proiect de hotarare suma care va fi 
platita va fi aceea care a fost virata catre primarie. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot  initierea unui proiect de hotarare pentru rezolutiunea 
acestui contract si se aproba cu unanimitate de voturi. 

In continuare dl primar Victor Dragusin prezinta raportul de activitate pe anul 2011. 
Dl consilier Marzan Niculae ca daca ar fi sa aprecieze activitatea primarului ar face-o din 

punctul de vedere al colaborarii intre primar si consiliul local.La inceputul mandatului a fost o 
perioada mai tensionata, aceasta perioada s-a prelungit si a condus la discutii aprinse. Tot dansul il 
sfatuieste ca in urmatorul mandat sa constituie o majoritate absoluta in Consiliul local si apreciaza 
activitatea primarului cu calificativul „Foarte bine” 

 
   

 
 
                      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 ___.04.2012 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 30.03.2012 

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

Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 03.04.2012, la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  30.03.2012,  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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