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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 26.10.2011 , orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 18  
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Nastase Stefan si 
Tanase Florentiu fiind absenti nemotivati, dl consilier Murga Ion Catalin a demisionat. 
 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.  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 26 august 2011 
, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 29 septembrie 
2011 , care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea,  da cuvantul d-lui. Primar Victor Dragusin, cel 
care, prin dispozitia nr.  1751 din  20 octombrie 2011 si prin adresa nr. 20563 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
-Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului 
unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 
municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 
2012; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 
Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului III al anului 2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2011;  

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local, cu 
Asociatia de prietenie romano-franceza ROMFRA Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte convenabile din municipiul Alexandria in anul 2012; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2012; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei imobilului situat in strada Agricultori, 
nr. 27, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc 
1502;  

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda nr. 113A; 
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-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 167;  

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda nr. 84A;  

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii nr. 151A;  
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen de 5 (cinci) ani, a unui 
spatiu apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, 
nr. 107, bloc B9, sc.A, etaj 4, catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si 
Inmatriculare a Vehiculelor Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare de incalzire pentru modernizarea 
sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de producere, transport si distributie a 
energiei termice in sistem centralizat din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata 
populatiei in municipiul Alexandria pentru luna martie 2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Primar Victor Dragusin, 
reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru 
a aproba retragerea unui membru din Asociatie- comuna Nanov; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru energia termica in conformitate 
cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr.202/2010 privind acordarea de facilitati 
unor categorii de personae pentru transportul public local de calatori; 
 -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 retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte 
de hotarare:  

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 
2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza 
Voda nr. 113A si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor  proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza 
Voda nr. 113B; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 207/29.09. 2011 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de 
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria. 
 A sosit in sala si dl consilier Nastase Stefan. 

 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 incetarea de drept, inainte 
de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia , 
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 
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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 validarea mandatului unui consilier in 
Consiliul local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca pentru  validarea d-nei consilier Stancu Iuliana, propune o 
scurta pauza, timp in care Comisia de validare se va retrage pentru verificarea dosarului de la  Biroul 
electoral al Circumscriptiei nr.1 Alexandria, cu documentele care au stat la baza alegerii consilierilor 
locali si va intomi raportul de validare a acesteia. 
          Dl presedinte de sedinta dau cuvantul d-lui  Tabacitu Stefan, presedintele Comisiei de 
validare, pentru a prezenta raportul acestei comisii pentru validarea mandatului d-nei Stancu Iuliana. 
 Tot dansul supune la vot validarea d-nei  Stancu Iuliana, cu precizarea ca validarea , sau 
invalidarea se va face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti si ca d-na consilier a carei 
validare este supusa votului nu participa la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na Stancu Iuliana 
nu a votat). 
 Dl presedinte spune ca d-na consilier Stancu Iuliana a fost validata, in conformitate cu 
prevederile art. 34, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, va depune in fata consiliului local juramantul prevazut de lege. Pentru aceasta propune 
urmatoarea procedura: asistenta se va ridica in picioare, d-na Stancu Iuliana va rosti Juramantul de 
credinta, avand mana stanga atat pe Constitutie cat si pe Biblie, dupa care il va semna. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot procedura sus mentionata si se aproba cu 18 voturi 
„pentru” (d-na Stancu Iuliana nu a votat). 
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata  si se aproba cu 18 
voturi „pentru” (d-na Stancu Iuliana nu a votat). 

 
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 executiei bugetului local 
al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului III 
al anului 2011, 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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2011, 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 asocierea municipiului Alexandria, 
prin Consiliul local, cu Asociatia de prietenie romano-franceza ROMFRA 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. 
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x 
x  x 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte convenabile din municipiul Alexandria in 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.  

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 listei de prioritati cu 
persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in 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. 

   
x 

x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei imobilului situat in strada Agricultori, 
nr. 27, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu, 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 inchirierea prin licitatie publica a 
unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Libertatii, zona bloc 1502, 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri 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 
 

 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 concesionarea prin licitatie publica 
a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Libertatii nr. 167, 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 19 voturi „pentru” (dl consilier 
Nastase Stefan nu a fost prezent in sala). 
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x 

x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda nr. 84A, 
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 19 voturi „pentru” (dl consilier Nastase Stefan 
nu a fost prezent in sala). 

 
 

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 concesionarea prin licitatie publica a 
unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Dunarii nr. 151A, 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 19 voturi „pentru” (dl 
consilier Nastase Stefan nu a fost prezent in sala). 

 
   
 

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 constituirea Comisiei municipale 
pentru organizarea licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae doreste ca din aceasta comisie sa faca parte si consilieri locali. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca oricare consilier local poate suprveghea orice licitatie oricand, dar 

nu este de acord ca sa faca parte din comisii consilieri locali deoarece exista posibilitatea ca acestia sa nu se 
prezinte si licitatiile sa nu aiba loc din cauza lipsei de cvorum.Tot dansul spune ca se va comunica consilierilor 
data si locul licitatiilor. 

Dl marzan Niculae spune ca prezenta consilierilor in comisii a fost de bun augur deoarece in mandatele 
anterioare unele licitatii au fost trucate.Terenurile de la sere au fost vandute sub pretul pietei. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest caz a fost anchetat de DNA si s-a dispus neanceperea 
urmaririi penale impotriva invinuitilor. 

Dl consilier Ranescu Marian doreste ca macar un consilier sa faca parte din aceasta comisie deoarece 
Consiliul local este proprietarul acestor bunuri.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca consiliul local este organ deliberativ care nu are atributii de 
executie, aceste atributii revin in sarcina primarului si a aparatului de specilaitate. 

Dl consilier Nastase Stefan solicita explicatii din partea d-lui secretar Iulian Purcaru. 
Dl secretar iulian Purcaru spune ca dansul a avizat de legalitate proiectul de hotarare supus dezbaterii 

consiliului local. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui consilier 

Nastase Stefan si este respins cu 6 voturi “pentru” ( d-nii consilieri Negreanu Florea, Rinescu Marian, Toader 
Dumitru, Jieanu Eugen, Nastase Stefan si Marzan Niculae) si 14 “impotriva”. 
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Dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui consilier Rinescu Marian si este respins cu 
6 voturi “pentru” ( d-nii consilieri Negreanu Florea, Rinescu Marian, Toader Dumitru, Jieanu Eugen, Nastase 
Stefan si Marzan Niculae) si 14 “impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 14 
voturi “pentru” si 6 “abtineri” ( d-nii consilieri Negreanu Florea, Rinescu Marian, Toader Dumitru, Jieanu 
Eugen, Nastase Stefan si Marzan Niculae). 

  
 

x 
x  x 

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

rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare de incalzire 
pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) in municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Jienu Eugen spune ca pentru zona ANL  S1-S4, s-au prezentat tabele cu 
semnaturi, 27 de perosane din totalul de 155 nu au semnat nici pentru debransare, nici impotriva 
debransarii. Tot dansul spune ca nu se poate lua o decizie deoarece trebuie asigurata caldura si pentru 
cei 27 de cetateni care nu au semnat.  

Dl consilier Nastase Stefan spune ca trebuiesc prezentate riscurile la care vor fi expusi 
cetatenii care raman in  sistemul centralizat. 

Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca aceste blocuri sunt proprietatea municipiului , nu a 
oamenilor de acolo, ei sunt chiriasi. Tot dansul intreaba ce se va intampla cu cetatenii care vor ramane 
in sistemul centralizat si ce se va intampla cu cei care investesc in centrale proprii si vor parasi 
locuinta.  

Dl consilier Rinescu Marian crede ca este vorba de investitia chiriasului pe propriettaea 
consiliului local  si propune sa nu se aprobe debransarea. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este o problema foarte delicata si acest acest proiect de 
hotarare s-a nascut in urma acordului de principiu pe care l-a dat consiliul local in sedinta precedenta. 
La locuintele ANL din strada Ion Creanga chiar este nevoie de acest acord de debransare. 

Dl consilier Rinescu Marian spune ca daca aceasta debransare este solicitata din vina 
Consiliului local si daca pretul va fii foarte mare atunci trebuie acordat acest aviz. 

Dl consilier Toader Dumitru spune ca trebuie stabilite zonele unitare , insa se poate lasa 
aceasta zona cu incalzire , chiar daca nu este prinsa in zona uitara, iar cetatenilor sa le permitem 
debransarea . 

Dl consilier Pana Ion spune ca locatarii care stau in chirie de peste 5 ani pot cumpara aceste 
locuinte si doreste sa se poata debransa numaicei care doresc sa devina proprietari 

Dl primar Victor Dragusin spune ca Terma Serv poate da caldura dar pretul este variabil , vor 
plati in functie de G/Kal cu cat se var debransa mai multi, cu atat pretul pentru cei ramasi va fi mai 
mare. 

Dl director Traian Constantinescu spune ca pretul creste cu fiecare debransare. 
Dl consilier Nastase Stefan spune ca in anexa acestui proiect de hotarare aceste blocuri nu sunt 

prinse. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca prin acest proiect de hotarare se stabilesc zonele unitare. 
Dl consilier Nastase Stefan spune ca spune executivul va fii in mare dilema privind situatia 

oamenilor care nu au semnat. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu propunerea d-lui consilier Pana Ion si 

anume sa se debranseze numai cei care vor cumpara apartamentele. 
Dl consilier Nastase Stefan propune ca in anexa la acest proiect de hotarare sa fie cuprinse si 

aceste blocuri. 
   



7 
 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Nastase Stefan si este respins cu 5 voturi “pentru” ( d-nii consilieri Negreanu Florea, Rinescu Marian, Nastase 
Stefan, Jienu Eugen si Bojan Cristian) si 15 “impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 16 
voturi “pentru” si 4 “abtineri” ( d-nii consilieri Negeanu Florea, Rinescu Marian, Nastase Stefan si Jieanu 
Eugen). 

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 de 5 (cinci) ani, a unui spatiu apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 107, bloc B9, sc.A, etaj 4, catre Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor 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 tarifelor de producere, transport si distributie a 
energiei termice in sistem centralizat 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 

 
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 pretului local al energiei 
termice facturata populatiei in municipiul Alexandria pentru luna martie 2011, 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 acordarea unui mandat special d-lui Primar Victor Dragusin, 
reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru 
a aproba retragerea unui membru din Asociatie- comuna Nanov, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl consilier Mirzan Niculae intreaba daca se stie motivul acestei retrageri. 
 Dl primar spune ca au depus un proiect pentru finantare individuala. 
 si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” iar d-nii consilieri (Nastase Stefan, Negreanu Florea si Draghici George) nu au 
fost in sala. 
 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  aprobarea de ajutoare pentru 
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energia termica in conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 
sezonului rece dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 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 modificarea HCL nr.202/2010 privind acordarea de 
facilitati unor categorii de personae pentru transportul public local de calatori, 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  concesionarea prin licitatie publica 
a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Cuza Voda nr. 113B dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 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 modificarea Anexei la HCL nr. 207/29.09. 2011 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de 
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca se va  proceda la vot secret si roga sa se faca propuneri 
pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl presedinte de sedinta propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Tabacitu Stefan, Pisica Gheorghe si Draghici George. 
  Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.  

Se trece apoi la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor se retrage pentru 
stabilirea rezultatului votului. 

Dl consilier Tabacitu Stefan prezinta, in continuare, rezultatul votului secret: din totalul de 20 de 
consilieri prezenti, au fost 19 voturi valabil exprimate si 1 vot nul. 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea de invatamant Numele si prenumele candidatului Rezultat voturi 

8. Scoala generala cu cls. I-VIII „Al 
Colfescu” 

PISICA GHEORGHE 16 pentru/ 3 
impotriva 

 -“- TABACITU STEFAN, VOICILA FLOREA 19 pentru/ 1 nul 
12. Liceul teoretic Al I Cuza VOICILA FLOREA, VOICU IOAN, 

STANCU IULIANA 
19 pentru 

 -“-  1 nul 
15 Grup Scolar Agricol Alexandria BOJAN CRISTIAN, STANCU IULIANA, 

MIHAILITEANU GEORGE 
19 pentru 

 -“-  1 nul 
17. Scoala Postliceala Sanitara 

Alexandria 
STANCU IULIANA, TABACITU 
STEFAN 

19 pentru 

 -“-  1 nul 
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  Dl consilier Jieanu Eugen doreste ca cei care au fost desemnati de consiliul local in consiliile 
de administratie la scoli sa fie in permanenta langa scoli pentru a rezolva problemele care apar 
deoarece la gradinita 7 copii au stat in frig. 

D-na consilier Panagoret Ioana spune ca directorii nu anuta in timp util convocarea consiliilor 
de administratie. 

Dl presedinte de sedinta doreste inaintarea unei adrese din partea consiliului local catre toate 
unitatile de invatamant in vederea convocarii membrilor din consiliul de administratie in baza unui 
convocator semnat de fiecare membru cu cel putin o zi inaintea fiecarei sedinte. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nici reprezentantii primarului nu sunt convocati la 
sedinte. Tot dansul spune ca la gradinita nr. 7 nu s-a avut caldura deoarece directorul de acolo nu a 
dat drumul la furnizarea agentului termic in unitatea de invatamant, nu a fost vina primarului. 

Dl consilier Rinescu Marian spune ca oricand se poate merge intro scoala si sa ne interesem 
de problemele lor.  

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
 -Informarea nr. 20002/25.10.2011 a Directiei Buget Finante Taxe si Impozite cu privire la adresa nr. 
8104 din 11.10.2011 a Institutiei Prefectului Judetului Teleorman prin care solicita Consiliului Local al 
municipiului Alexandria sa ceara un control extraordinar al Camerei de Conturi Teleorman . 
 Dl consilier Nastase Stefan spune ca este de acord cu propunerea Institutiei Prefectului Judetului 
Teleorman si propune solicitarea de catre Consiliul local al unui control extraordinar al Camerei de Conturi 
Teleorman. 
 Dl primar spune ca organele de cercetare penala pot solicita un control al Camerei de Conturi 
Teleorman daca considera ca legea a fost incalcata. 
 (d-nii consilieri Tulpan Dumitru si Negreanu Florea au parasit sala) 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Nastase Stefan si este respinsa cu 1 
vot „pentru” (dl consilier Nastase Stefan) si 17 voturi „impotriva”. 
 Dl presesedinte de sedinta spune ca nu se impune  solicitarea unui control al Camerei de Conturi 
Teleorman si supune la vot refuzul Consiliului local de a solicita un control extraordinar Camerei de Conturi 
Teleorman si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Nastase Stefan si Toader 
Dumitru). 
 -Adresa nr. 5062 din 20.10.2011, a SC TERMA SERV SRL Alexandria care solicita suplimentarea 
bugetului local cu suma de 4500 lei  pentru transformarea PT 3 si 5 in centrale termice.   
 Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si se aproba cu unanimiatate de voturi.  

-Adresa nr. 5072 din 20.10.2011, a SC TERMA SERV SRL Alexandria care solicita suplimentarea 
bugetului local cu suma de 11000 lei  pentru montarea de centrale la unitatile de invatamant.   
 Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si se aproba cu unanimiatate de voturi.  

-Adresa nr. 5072 din 20.10.2011, a SC TERMA SERV SRL Alexandria care solicita suplimentarea 
bugetului local cu suma de 31000 lei  pentru montarea de centrala termica la PT 20.   
 Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si se aproba cu unanimiatate de voturi.  
 -Adresa d-lui Nedelea Octavian – Demetriad si Nedelea Anda-Valeria inregistrata la nr. 
20685/24.10.2011, prin care relateaza tulburarea linistii publice in Casa de protocol a primariei municipiului 
Alexandria din incinta serelor Alexandria. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de solicitarea 
respectiva.  

- Tabelul nominal nr .6754  din 26.10.2011 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si 
asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna 
noiembrie 2011, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 67531 din 26.10.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de 

pana in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna noiembrie 2011, conform 
HCL nr. 202 din 30.09.2010. 

 
 



10 
 

 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                 Florea Voicila                                                            Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


