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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 11 ianuarie 2010 , orele 12,00, in sedinta de indata a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 20 (douazeci) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
dl consilier Filip Constantin fiind absent motivat. 
 Dl. presedinte de sedinta Ganea Filica 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. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 199 din 10 ianuarie si prin adresa nr. 626 din aceeasi data, a convocat aceasta 
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la validarea rectificarii bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2010; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii  Politiei Locale  Alexandria. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse 
pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune introducerea  pe ordinea de zi a urmatorului 
proiect de hotarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul 
municipiului Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin motiveaza initiativa convocarii de indata a Consiliului local al 
municipiului Alexandria prin aparitia HG cu privire la subventii pentru energia termica si pentru ca in 
data de 29 decembrie 2010 au aparut normele de aplicare pentru Legea privind politia locala. S-a 
convocat consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta de indata pe data de 31.12.2010, dar nu 
s-a intrunit cvorumul necesar pentru a se putea desfasura acea sedinta si a fost nevoie de convocarea 
unei noi sedinte pentru rezolvarea acestor probleme urgente.  

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 rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba cat reprezinta cele 3 miliarde din totalul subventiei de la 
bugetul de stat pentru 2010. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca mai sunt de dat 20 de miliarde de 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 unanimitate de voturi. 
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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 aprobarea infiintarii  
Politiei Locale  Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca a discutat la ANFP pentru a solicita lamuriri referitor la 
numarul de personal al noii institutii Politia Locala Alexandria, care are mult mai multe atributii decat 
fosta Politie comunitara care functiona cu acelasi numar de personal. 
 Din informarea verbala de la ANFP a reiesit ca trebuie sa functioneze cu 49 de oameni 
conform reglementarilor de anul trecut. 
 Aceasta institutie importanta pentru comunitate pe langa paza si ordine vor trebui sa exercite 
si alte atributii importante cum ar fi  cele in domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei 
bunurilor, circulaţiei pe drumurile publice, disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, protecţiei 
mediului, activităţii comerciale, evidenţei persoanelor.  
 Dl primar mai spune ca daca vor ramane 49 de angajati, institutia nu va putea functiona si va  
inainta la ANFP o organigrama functionala care va depasi numarul de 49 de angajati, iar daca ANFP 
nu va aproba organigrama, va propune desfiintarea Politiei locale care se infiinteaza astazi. 
 Este al treilea an in care sunt blocate angajarile in sistemul bugetar si institutiile nu mai pot 
functiona daca nu se ocupa posturile vacante. 
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca se va abtine la acest proiect  de hotarare deoarece nu 
poate sa voteze o structura nefunctionala, care nu are dotarea corespunzatoare, nu are personal. 
 Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca este vorba de respectarea unei legi prin aprobarea acestui 
proiect de hotarare. Este de parere ca trebuia sa se fi discutat pana acum la ANFP despre numarul de 
personal si sa se prezinte o organigrama functionala. 

 Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” si doua „abtineri”(d-nii consilieri Marzan 
Niculae si Mihailiteanu George). 
 
  
 

x 
x  x 

 
  In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica la 
nivelul municipiului Alexandria. 
 Dl presedinte de sedinta solicita propuneri pentru alegerea membrilor in Comisia locala de 
ordine publica. 
 Dl primar Victor Dragusin propune ca din comisie sa faca parte d-nii consilieri Draghici 
George, Bojan Cristian si Voicila Florea. 
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca ar fi cazul  sa se faca propuneri si de la celelalte partide 
aflate in opozitie. 
 Dl consilier Marzn Niculae propune ca din comisie sa faca parte dl consilier Jieanu Eugen.Tot 
dansul spune ca in acest mandat s-au ales presedinti de sedinta, presedinti de comisii, reprezentanti in 
AGA si CA ale societatilor comerciale numai de la partidele de la putere si ar fi normal sa fie 
reprezentate si celelalte. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a fost convins de programele lor electorale si nu au 
prezentat incredere pentru a putea rezolva  treburile orasului. 
 Dl presedinte de sedinta solicita propuneri pentru constituirea comisiei de numarare a 
voturilor. 
 Dl consilier Calota Florica Ica propune ca din comisie sa faca parte d-nii consilieri Murga Ion 
Catalin, Oana Ovidiu si Tulpan Dumitru. 
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 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Calota Florica – Ica si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la redactarea buletinelor de vot si apoi la exercitarea votului secret. 
 Comisia de numarare a voturilor se retrage pentru stabilirea rezultatului votului, timp in care 
se ia o scurta pauza, pe loc. (Paraseste sala dl consilier Pisica Gheorghe.) 
 Dl Tulpan Dumitru presedintele comisiei de numarare a voturilor prezinta urmatorul rezultat: 
 Au fost exprimate un numar de 20 de voturi, din care 4 voturi au fost nule. 
 -dl consilier Draghici George  a obtinut 15 voturi “pentru”. 
 -dl consilier Bojan Cristian a obtinut 13 voturi “pentru”. 
 -dl consilier Voicila Florea a obtinut 11 voturi “pentru”. 
 -dl consilier Jieanu Eugen a obtinut 8 voturi “pentru”. 

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

Dl consilier Nastase Stefan spune ca dupa 2,5 ani de mandat , s-au constituit comisii, s-au 
numit reprezentanti in CA si AGA si  nu au prezentat niciun raport de activitate in fata Consiliului 
local. Solicita ca in prima sedinta din luna ianuarie acesti imputerniciti ai Consiliului Local al 
municipiului Alexandria sa prezinte rapoarte de activitate si desemenea solicita ca acesta comisie 
locala de ordine publica sa prezinte rapoarte la termenele legale. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta comisie va prezenta la termen rapoartele deoarece 
este o obligatie legala. 
 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,           
                                 Filica Ganea                                                                    Jr. Iulian Purcaru  
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PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 11.01.2010 

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

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 21decembrie 2010 la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

21 decembrie 2010,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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