
1 
 

   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 10 iunie  2011 , orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 19 consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii 
consilieri Natase Stefan si Ranescu Marian, fiind absenti nemotivati. 
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, 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 31  
mai 2011, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il 
supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consiler Draghici George). 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 1072  din 06 iunie 2011 si prin adresa nr. 10934 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2011;                                                                                                                                                              
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al Societatii Comerciale PIETE SI TRAGURI ALEXANDRIA SRL. 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia TET 
Alexandria. 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei 2 la HCL 87 din 
12.04.2011 cu privire la stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuni si 
atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICUL  SANITAR VETERINAR S.R.L 
ALEXANDRIA; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente in vederea montarii de centrale 
termice de scara in municipiul Alexandria si introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare:  
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor imobile 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate in str. Gheorghe Doja 
nr. 34A (lot 4); 

-Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999, privind 
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi completata cu propunerile d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la la rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
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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 Societatii Comerciale PIETE SI TRAGURI 
ALEXANDRIA SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca regreta ca la sedinta pe comisii nu a acordat o atentie 
mai mare acestui proiect de hotarare, deoarece intelesese ca acest proiect de hotarare urmareste 
solicitarea d-lui administrator public Boboc Valentin, care in sedinta trecuta a prezentat un referat 
prin care solicita  ca acest spatiu sa treaca la SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe o 
perioada temporara pana la 31.12.2011, dar constata ca proiectul de hotarare este este foarte diferit 
fata de ceea ce s-a solicitat. Tot dansul spune ca a intrebat ce s-a intamplat cu HCL-ul prin care acest 
spatiu a fost scos la licitatie, iar acum s-a edificat si spune ca acea hotarare nu s-a aplicat pana la 
capat. Licitatia nu s-a mai desfasurat, desi a existat un ofertant. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acel HCL a fost atacat in instanta de Contencios 
administrativ de catre Prefectura, apoi a fost modificata hotararea si s-a inscris la licitatie SC MARA 
PROD COM, licitatia nu s-a desfasurat deoarece el a fost singurul ofertatnt si trebuiau sa se inscrie 
cel putin trei societati. Licitatia a fost reprogramata dar nu s-a mai prezentat nimeni. 

Aceasta varianta de a se majora capitalul social al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA 
SRL, a fost gasita de juristi si este singura solutie de a incredinta direct acest spatiu. In aceasta situatie 
preturile vor fi mai mici, iar societatea Consiliului local poate acorda exclusivitate unui producator de 
bere care va veni in schimb cu sezlonguri, mese, lazi frigorifice, alt mobilier pentru plaja. Daca acest 
spatiu intra in patrimoniul SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL ,  societatea va putea sa-l 
vanda numai printr-o hotarare de Consiliu local. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca este de acord ca sa fie avantajati cetatenii orasului, dar 
in sedinta trecuta dl administrator public Boboc Valentin a spus ca nu a fost nimeni interesat de acea 
licitatie, iar dl. primar spune altceva si asta il debusoleaza. 

Dl primar popune ca dezbaterile sa fie in interesul cetatenilor. 
Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca pe langa avantajele expuse de dl primar, mai este unul, in 

sensul ca aceasta investitie se repune pe picioare, altfel intrun an sau doi ar fi cazut pur si simplu. 
Dl consilier Tanase Florentiu spune ca este de acord cu acordarea exclusivitatii si obtinerea 

celui mai bun pret  dar a vazut anuntul si intreaba care  e politica de acordarea a exculusivitatii, iar 
dupa parerea sa aceasta licitatie trebuia facuta mult mai profesionist. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta actiune nu intra sub incidenta OUG 34/2006 
privind achizitiile pubilice. Pana acum s-au aratat intereseate doua marci de bere HEINEKEN SI 
TUBORG, pretul de desfacere fiind atributul SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL, prin CA 
unde Consiliul local are reprezentanti. Va castiga cel care va oferi mobilierul cel  mai bun si pretul de 
comercializare catre polulatie cel mai mic. 

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”, 1 vot „impotriva” (dl consilier Toader 
Dumitru) si 2 „abtineri” ( Marzan Niculae si Jieanu Eugen). 
 

x 
x  x 

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

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia 
TET Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte 
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de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

  
x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si 
completarea anexei 2 la HCL 87 din 12.04.2011 cu privire la stabilirea modalitatii de atribuire a 
contractului de delegare a gestiuni si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. 
SERVICUL  SANITAR VETERINAR S.R.L 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente in vederea montarii 
de centrale termice de scara in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae spune ca trebuie apreciat efortul care s-a facut pentru a se rezolva 
aceasta problema arzatoare. Tot dansul intreaba ca daca este vreo problema daca se aproba anexa in 
forma in care este prezentata, cu preturile. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este absolut nicio problema deoarece aceste cifre sunt 
luate din studiul de fezabilitate si sunt sumele maxime care se pot acorda, iar la licitatie vom alege 
pretul cel mai mic. Este posibil sa scoatem la licitatie la pachet , proiectarea si executia, pentru a mai 
scurta procesul de instalare cu 10 zile. Tot dansul expune conditiile pentru a monta aceste centrale de 
scara prevazute in anexa 2 si spune ca ar fi indicat ca repartitia catre apartamente sa fie de pe scara. 
Ar fi normal ca cetatenii sa fie obligati sa cantribuie la realizarea acestor centrale, dar inca nu am 
gasit cadrul legal pentru a stabili contributia cetatenilor. Insa este clar ca investitia trbuie facuta din 
banii publici. 

Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca punctul 3 ar trebui modificat pentru ca ar putea bloca 
montarea acestor centrale si doreste sa se prevada acordul majoritatii locatarilor si nu a tuturor 
locatarilor cum este prevazut.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este singura varianta legala, iar daca acest acord 
nu este obtinut nu se vor monta centrale in scarile respective. 

Dl consilier Pana Ion spune ca odata cu disparitia sistemului centralizat va disparea si 
ajutoarele de caldura pentru cei care nu vor avea centrale de scara. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca se dau ajutoare de caldura si celor care nu sunt in sistem 
centralizat si indeplinesc conditiile respective. Tot dansul solicita presei mediatizarea scarilor care vor 
avea centrale de scara, sa se stie cine va primi caldura si cine nu va primi. Daca vor ramane in sistem 
centralizat vor plati 1000-1200 lei/luna. 

Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu unaniumitate 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 scoaterea din functiune, valorificarea si casarea 
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unor imobile apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate in str. 
Gheorghe Doja nr. 34A (lot 4), dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca este vorba de 161 mp si intreaba daca aceste constructii 
se alfla pe suprafata respectiva. 

D-na Dumitrescu Cornelia spune ca este vorba de un grup sanitar cu anexe. 
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 
 

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 completarea anexei 
la HCL nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
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. 
 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,           
                                 Florea Voicila                                                               Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.            din 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 28.01.2010 

 
 
 
 Subsemnatii,  Berechet Doina si Ceciu Alexandru-Razvan,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 28 ianuarie 2011, la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

28 ianuarie 2011,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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