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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 12 aprilie 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 (nouasprezece) de consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, dl. consilier 
Tabacitu Stefan  , fiind absent motivat si un loc de consilier local a fost declarat vacant. 
 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, Voicila Florea,  da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel 
care, prin dispozitia nr. 838 din 07 aprilie si prin adresa nr. 71161 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, 
pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de 19.100.000 lei; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea alocarii, din  bugetul local al municipiului 
Alexandria, a sumei de 25.000 lei in vederea sustinerii unor spectacole de teatru; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICIUL SANITAR-
VETERINAR S.R.L. ALEXANDRIA; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al  
Complexului  de odihna si recreere „Strandul Vedea”; 

-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 introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare: 
                         -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat – 5 ani, catre 

Asociatia Comunitatea Rromilor pentru Europa din municipiul Alexandria a unui spatiu, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea infiintarii si desfasurarii 
activitatii asociatiei. 
 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei 
finantari rambursabile interne in valoare de 19.100.000 lei, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca regreta faptul ca de la Terma Serv nu este niciun reprezentant. 
Tot dansul spune ca a solicitat anumite documente de la aceasta societate si nu i-au fost puse la dispozitie. La 
anexa acestui proiect de hotarare la punctul 1 se observa ca din totalul de 190 miliarde lei vechi, 160 miliarde 
de lei vechi reprezinta montarea de centrale termice de scara.  

La sedinta pe comisii a discutat cu dl primar si a aflat ca exista un studiu de fezabilitate referitor la 
aceste centrale care nu se regasete la mape si solicita la Sc Terma Serv studiul de fezabilitate pentru aceste 
centrale termice de scara. In momentul de fata nu are suficiente elemente pentru a contracta acest inprumut in 
vederea realizarii acestei investitii. Pe parcursul realizarii acestei investitii pot aparea mai multe probleme, 
poate oamenii nu doresc sa li se puna astfel de centrale. 
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Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca pana la acesta data s-a aratat interesata vreo firma de 
aceasta investitie si daca aceasta valoare de 160 miliarde lei vechi reprezinta doar pretul de achizitie a acestor 
centrale sau cuprinde si lucrarile de montaj. 

Dl Primar Victor Dragusin spune ca cei de la terma Serv au inaintat documentatia pe care i-o 
inmaneaza d-lui consilier Marzan Niculae. Tot dansul spune ca nu Terma Serv face aceasta investitie ci 
municipiul Alexandria va face aceasta investitie si o va da in administrarea Terma Serv, studiul de fezabilitate 
are aproximativ 100 pg si nu putea fi multiplicat pentru fiecare mapa in parte.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca in prima faza s-a modificat perioada de rambursare a vechiului 
credit, la MAI exista un program de cofinantare pentru care s-a depus documentatia necesara obtinerii acestei 
cofinantari, in dorinta de a obtine 50% din valoarea investitiei, iar dupa adoptarea acestei hotarari vom depune 
la aceasta documentatie de la minister si aceasta hotarare pentru a obtine 80 miliarde lei vechi . Tot dansul 
spune ca suma de 160 miliarde lei vechi cuprinde achizitionarea de centrale termice de scara si lucrarile de 
montaj. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a prezentat o documentatie fiecarui consilier in parte, cu privire la 
aceasta investitie, care cuprinde toate variantele posibile, tot in consiliul local al municipiului Alexandria se va 
stabili o forma de rambursare a acestei investitii de catre cetatenii beneficiari. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba cat din aceasta suma reprezinta cheltuieli cu achizitionarea de 
centrale si cat reprezinta cheltuiei de montaj. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in total ar insemna 80 miliarde lei vechi achizitionarea de centrale 
si 80 miliarde lei vechi lucrari de montaj, dar la montaj pretul difera de la scara la scara si conteaza foarte mult 
daca este trasa conducta de gaze langa bloc sau daca nu este trasa aceasta conducta. 

Daca nu sunt gaze langa bloc pretul va fi cu 25% mai mare decat valoarea minima, daca sunt trase 
gazele dar centrala nu intra in casa scarii costul va fi cu 110% mai mare decat valoarea minima, daca nu sunt 
trase nici gaze si nu intra nici centrala in casa scarii valoarea va fi cu 130% mai mare decat valoarea minima. 
Tot Dansul spune ca trebuie contractat creditul pentru ca este primul pas in realizarea investitiei si nu vor fi 
cheltuiti toti banii pentru ca nu se vor monta atat de multe centrale. Daca se pastreaza actualul sistem de 
incalzire si va disparea subventia acordata de guver , municipiul trebuie sa suporte anual 140 miliarde lei vechi, 
daca se monteaza astfel de centrale municipiul nu va mai acorda niciun fel de subventie si va trebui sa se 
stabileasca de catre consiliul local contributia cetatenilor beneficiari. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca pot aparea multe probleme la executia acestei investitii si nu se 
cunoaste numarul de cantrale  care urmeaza sa fie montate. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca acesti oameni traiesc in aceasta comunitate si trebuie sa li se ofere 
alternative si ca este la fel de clar ca aceasta problema a incalzirii trebuie abordata, pentru a realiza o investitie 
trebuie sa existe o baza de plecare si trebuie deblocata situatia din consiliul local al municipiului Alexandria. 
Marea problema este ca Terma Serv nu mai poate furniza agent termic in aceasta structura si daca va furniza va 
fi foarte scump si oamenii nu mai au bani. Acest sistem a fost proiectat pentru a incalzi 16.000 de 
apartamentesi in acest moment mai sunt bransate 4.500 de apartamente. Tot dansul spune ca doreste ca aceasta 
investitie sa se realizeze numai la blocurile care nu au datori catre furnizorii de servicii publice. 

Dl consilier Toader Dumitru spune ca a fost unul dintre cei care a sustinut reformarea acestei societati, 
dar doreste sa fie in cunostinta de cauza. Daca se contracteaza acest credit datoria publica a municipiului va 
ajunge la aproximativ 500 miliarde lei vechi. Acest proiect de montarea de centrale de scara trebuie 
fundamentat cu numarul cert de centrale ce urmeaza a fi montate. Au fost montate 2 centrale pilot si una dintre 
ele este in litigiu pentru ca nu s-a obtinut avizul de la mediu. Trebuie o garantie sigura ca nu se investeste 
degeaba, este prea mare efortul de a angaja acest credit in perioada de criza economica. 

Dl viceprimar Calota Florica-Ica spune ca discutiile s-au indepartat de la subiect discutia este daca se 
aproba sau nu creditul. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pasii in aceasta investitie sunt impusi de lage si de logica. Acest 
credit merge spre aprobare la Ministerul de Finante, dupa care trebuie sa se incheie contracte ferme sa se vada 
cate centrale trebuiesc montate. Tot dansul spune ca legea da dreptul ca municipiul sa se indatoreze in cuantul 
30% din venituri. Prin contractarea acestui credit nu se depaseste gradul de indatorare. 

Dl consilier Marzan Niculae intraba care a fost ratiunea de sa ajuns de la 60 miliarde lei vechi la 160 
miliarde lei vechi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca din studiul de fezabilitate reiese o suma mult mai mare de 
aproximativ 190 miliarde lei vechi dar nu se vor monta peste tot. Cetatenii care beneficiaza de aceste centrale 
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sunt oameni care au venituri mici si trebuie gasita o solutie si pentru aceasta categorie de cetateni, care ulterior 
va trebui sa achite o anumita suma catre municipiu care va fi stabilita de consiliul local. 

Dl consilier Marzan niculae propune ca amendament „ca fiecare tregere de bani din acest credit sa fie 
facuta prin hotarare de consiliu local si sa aiba toata documentatia necesara in spate. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta hotarare este tipizat data de minsitarul de finante si nu 
poate fi amendata. 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca aceasta investitie trebuie facuta deoarece se investeste o singura 
data, daca aceasta investitie nu se va realiza se va plati 140 miliarde lei vechi in fiacare an.  

Dl consilier Nastase Stefan spune ca prin acest credit se deblocheaza o perspectiva. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Marzan 

Niculae care este respins cu 1 vot „pentru”(dl consilier Marzan Niculae) si 18 „abtineri”. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu  18 

voturi „pentru” si o abtinere (dl consilier 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 la aprobarea alocarii, din  bugetul 
local al municipiului Alexandria, a sumei de 25.000 lei in vederea sustinerii unor spectacole de teatru, 
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 stabilirea modalitatii de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. 
SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. ALEXANDRIA , dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 
                                                                                         x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al  
Complexului  de odihna si recreere „Strandul Vedea”, 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 darea in folosinta gratuita pe termen 
limitat – 5 ani, catre Asociatia Comunitatea Rromilor pentru Europa din municipiul Alexandria a unui 
spatiu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea infiintarii 
si desfasurarii activitatii asociatiei, 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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              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
- Adresa nr. 17/28.03.2011 a CS Viitorul 003 Alexandria solicita sprijin financiar pentru a participa la 

diferite competitii sportive si pastrarea in continuare a orarului acoradat la sala de sport Peco. 
Dl. presedinte de sedinta  supune la vot propunerea respectiva si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o 

„abtinere” (dl consilier Draghici George). 
 -Adresa nr 1176 din 06.04.2011 a SC Terma Serv SRL Alexandria prin care propune trecerea din 
domeniul public in domeniul privat al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe in vederea scoaterii din 
functiune, valorificarii si casarii. 
 -Dl presedinte de sedinta spune ca se va initia un proiect de hotarare in acest sens.  

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


