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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 24 august 2011 , orele 16,00, in sedinta de indata a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 15  
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Tanase Florentiu, 
Negreanu Florea, Bojan Cristian, Jieanu Eugen Gabriel, Mihialiteanu George, Nastase Stefan, fiind absenti. 
 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 
inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na Rodica Baicu. 

  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. 1418 din  24 august 2011 si prin adresa nr.  16590 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; 
 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. 

Dl presedinte de sedinta citeste certificatul de grefa eliberat de Tribunalul Teleorman, care 
certifica acordarea ordonantei presedentiale, care suspenda actiunea prefectului prin care a atacat in 
instanta de contencios administrativ bugetul local al municipiului Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin  spune ca in aceste 12 zile in care bugetul local a fost blocat a 
observat doua lucruri foarte importante: 

-atunci cand interesul public major a fost grav afectat consilierii locali indiferent de partidul 
politic au dat dovada de solidaritate si le multumeste pe aceasta cale. 

-consilierii locali s-au folosit de putere pentru oamenii si nu impotriva acestora. 
 

x 
    x                 x 

  
Se intra in ordinea de zi, 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 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae multumeste d-lui primar pentru aprecieri , si spune ca toti consilierii erau 
obligati sa actioneze in acest fel. 

Tot dansul spune ca nu a avut suficient timp sa studieze proiectul dar a observat la punctul 3 ca sunt 
alocati 200 milioane lei vechi pentru intretinerea strandului  Vedea. Strandul functioneaza foarte bine si nu 
crede ca sunt necesari acesti banii. In cadrul acestei rectificari se dau foarte multi banii pentru fotbal si baschet, 
in ultii trei ani in fotbal am avut parte numai de promovari si retrogradari si doreste ca sa se implice in aceasta 
problema mai multi consilieri si propune ca alaturi de dl Voicila Florea sa se mai alature alti trei consilieri, 
deoarece suma de 3,5 miliarde lei vechi sunt necesari numai pentru turul campionatului si nu mai doreste ca 
cetatenii sa mai injure consiliul local si primarul municipiului Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca suma acordata strandului Vedea reprezinta energia electrica si 
gazul natural dinainte ca  acest strand sa fie preluat de ADP. Tot dansul spune referitor la problema cu fotbalul 
ca dl consilier Voicila Florea nu poate singur si trebuie sustinut, trebuie angrenata cat mai multa lume in sport 
inclusiv mediul privat care este dispus sa fie generos cu sportul in general. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca a facut apel sa fie ajutat la echipa dar nu s-a oferit nimeni. 
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Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca daca dorim ca fotbalul sa revina trebuie ca oamenii sa se grupeze 
in jurul d-lui Voicila. Trebuie sa faca parte cate un consilier din toate partidele. 

Dl Draghici George spune ca din partea PNL va face parte dl Ganea Filica. 
Dl Voicu Ioan spune ca din partea PC va face parte dl Oana Ovidiu. 
Dl Marzan Niculae spune ca din partea PRM va face parte dl Toader Dumitru. 
Dl Voicu Ioan spune ca din partea PSD va face parte dl Tabacitu Stefan. 
Dl consilier Pana Ion doreste ca aceasta comisie sa fie extinsa si la celelalte sporturi. 
 Nemaifiind si alte discutii  dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru”, dl consilier Voicila Florea nu a votat. 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


