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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 16 martie 2012, 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 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 29
februarie 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 15 voturi „pentru” si o
abtinere (dl consilier Draghici George).

In continuare, dl. presedinte de sedinta, Stefan Tabacitu, da cuvantul d-lui. Primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 682 din 09 martie 2012 si prin adresa nr. 6075 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 2012;

- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazii Bucuresti cu
strada Dunarii;

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui imobil, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona DJ Alexandria-Laceni;

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 4 din 26 ianuarie 2012
cu privire la  schimbarea denumirilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul
Alexandria;

-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 introducerea pe ordinea de zi a
urmatorului proiect de hotarare:

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea, din domeniul public, in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A.

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 rectificarea
bugetului local al municipiului Alexandria 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.
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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 la intersectia strazii Bucuresti cu strada Dunarii, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.

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 vanzarea prin
licitatie publica a unui imobil, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in zona DJ Alexandria-Laceni dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca acest teren este in vecinatatea TELDRUM , iar din
schita nu reiese acest lucru. Tot dansul spune ca pretul de pornire al licitatiei este foarte mic
comparativ cu alte terenuri din aceeasi zona care au fost vandute cu 24 sau 25 euro/mp si propune ca
pretul de pornire al licitatiei sa plece de la 15 euro/mp.

Dl primar Victor Dragusin spune ca pretul de pornire al licitatiei terenului care a fost vandut
langa cimitir a pornit de la 6 euro/mp. Tot dansul spune ca pretul a fost stabilit de evaluator si numai
consiliul local poate mari pretul daca doreste acest lucru. De asemenea arata ca acel teren nu
beneficiaza de utilitati deoare acolo este magistrala de apa si nu se poate bransa direct din magistrala.
Banii obtinuti din vanzarea acestui teren se vor duce direct in conturile BCR. Pretul terenului stabilit
de evaluator este pretul de pornire al licitatiei, in timpul licitatiei poate creste oricat de mult.

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Marzan Niculae, ca pretul
de pornire a licitatiei sa fie de 15euro/m.p. si este respins cu 2 voturi “pentru”(d-nii consilieri Marzan
Niculae, Toader Dumitru) si 14 “abtineri”.

Dl consilier Toader Dumitru spune ca utilitatile se afla la poarta acestui teren si trebuie ca
acest teren sa aiba un pret mai ridicat decat celelalte. Tot dansul spune ca nu trebuie lasati 5000 de mp
pentru un drum si propune valorificarea intregii suprafete.

Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest proiect de hotarare a propus  suprafata care a fost
solicitata. In vecinatatea acestui teren exista centrul de pregatire al ISU Teleorman care nu ar mai
avea cale de acces daca s-ar vinde toata suprafata, de asemenea trebuie prevazuta si o alta intrare in
cimitir, de asemenea este si societatea PROINVEST care are nevoie de cale de acces.

Dl consilier Toader Dumitru spune ca schita de la proiectul de hotarare nu corespunde cu ceea
ce este in teren deoarece S.C. EDILUL nu mai exista.

Dl primar Victor Dragusin spune ca acea schita, in care apare Edilul, este  anexa la un HCL
din 2002 care  a stat la baza raportului de evaluare.

Dl consilier Toader Dumitru anunta ca, fata de explicatiile primate, renunta la amendament.
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 Marzan Niculae).
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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 din 26
ianuarie 2012 cu privire la  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

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea, din domeniul public, in
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor mijloace fixe aflate in
administrarea S.C. APA SERV S.A. , 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, dl. presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local:
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 6438/14.03.2012 cu privire la

preluarea contractului de inchiriere nr. 7689/30.03.2009 pentru spatiul comercial, pozitia 8, situat in
Hala de carne –Piata Unirii , de catre S.C. C & I COMPACT SRL de la S.C. IULIAN 2002 SRL.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului
Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi.

-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 6661 din 16.03.2012 , cu privire
la preluarea contractului de inchiriere nr. 4517/25.02.2011, pentru terenul amplasat in str. Libertatii
str. Bucuresti , zona bloc T4, de catre SC GABET SRL  de la SC PEFIN GENERAL PROD SRL.

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului
Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi.

Dl primar Victor Dragusin spune ca la sfarsitul lunii sedinta va fi mult mai ampla si va supune
spre dezbatere si aprobare proiectele de hotarare cu privire la panourile voltaice si amplasarea de
silozuri. Tot dansul spune ca firma SAPIR, cei care se ocupa de constructia centurii ocolitoare a
municipiului Alexandria doreste sa incheie un parteneriat cu municipiul Alexandria, in vederea
amenajarii de catre firma a etajelor II si III ale Adapostului social pentru cazarea muncitorilor, iar la
finalul lucrarilor sa predea cladirea municipiului Alexandria. Tot firma SAPIR doreste sa cumere
pamant pentru a fi folosit la rambleu pentru partea de drum de centura pe care o executa si cere
acordul Consiliului local pentru initierea unor proiecte de hotarari in acest sens.

-adresa nr. 215/12.03.2012 a SC BIOTOP IMPEX SRL solicita modificarea anexei II la HCL
nr. 143/31.10.2005, pentru a se modifica suprafata de teren in vederea inscrierii in cartea funciara.

Dl consilier Toader Dumitru intreaba daca in momentul in care s-a vandut terenul exista carte
funciara.

D-na Dumitrescu Cornelia spune ca nu exista.
Dl presedinte de sedinta spune ca la sedinta urmatoare d-na Dumitrescu Cornelia sa prezinte o

situatie clara a acestui teren, respectiv diferenta de teren si vecinatatile.
-adresa nr. 695 /12.03.2012, prin care aduce la cunostinta Consiliului local adresa inaintata

Politiei municipiului Alexandria prin care a inaintat planul de paza si solicita colaborarea
interinstitutionala in vederea realizarii planului de paza pentru a evita anumite evenimente neplacute.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca TERMA SERV  acuza Consiliul local ca nu a pus la
dispozitie paza acestor obiective. Tot dansul spune ca directorul acestei societati impreuna cu
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Consiliul de Administratie au plasat responsabilitatile lor Consiliului local si solicita intanlire cu
conducerea TERMA SERV  sa se analizeze situatia creata.

Dl primar Victor Dragusin propune comasarea tuturor adreselor primite de la TERMA SERV
si sa se ia o decizie sa daca se pregateste un proiect de hotarare privind sustinerea financiara a pazei la
acesta societate. Tot dansul spune ca paza se poate asigura cu salariatii proprii sau cu o firma de paza.
De asemenea este de acord cu convocarea rapida a conducerii TERMA SERV pentru discutii legate
de cele patru adrese trimise de aceasta societate.

Dl presedinte de sedinta invita conducerea TERMA SERV si consilierii locali care pot
participa, la o intalnire in ziua de luni , 19.03.2012, orele 15.00 la sediul Primariei municipiului
Alexandria.

Dl consilier Voicu Ioan doreste ca la acesta intanlire TERMA SERV sa prezinte inventarul
bunurilor furate la CT Zona si la celelalte obiective. Tot dansul spune ca diferenta de cost pentru a
asigurarea pazei cu o firma de paza este aproape de costul pe care ar trebui sa-l suporte societatea
daca ar asigura paza cu personalul propriu si doreste ca paza sa fie asigurata cu personalul TERMA
SERV.

Dl consilier Toader Dumitru spune ca doreste ca paza sa fie asigurata cu personal propriu al
TERMA SERV.

-Liceul teoretic „Al I Cuza” solicita sprijin financiar in suma de 378 milioane.
Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie studiata posibilitatea finantarii de catre directia de

buget si compartimentul juridic deoarece din cauza Legii educatiei nationale nu crede ca mai este
posibila o astfel de sustinere.

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca vointa din partea consiliului local exista, dar trebuie sa se
studieze posibilitatea legala de acordare a sprijinului.

D-na consilier Panagoret Ioana spune ca este vorba de un concurs international si doreste ca
liceul sa fie ajutat daca se poate.

Dl presedinte de sedinta Tabacitu Stefan cere verificari din partea directiei Buget Finante Taxe
si Impozite, daca sunt bani disponibili.

-reprezentantul SC ANDREEA LUCI SRL solicita consiliului local aprobarea amplasarii unei
rulote de tip fast food pe trotuarul din  fata BRD pe un teren in suprafata de 12 mp.

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta persoana s-a prezentat la audiente si dansul l-a
sfatuit sa vina in fata Consiliului local sa-si prezinte oferta si sa vorbeasca direct cu consilierii locali.

Dl presedinte de sedinta ii transimite reprezentantului firmei sa depuna o solicitare scrisa in
acest sens, Consiliul local luand act de solicitarea vrebala a acestuia.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,
Consilier,

Stefan Tabacitu Jr. Iulian Purcaru


