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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 28 februarie 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 20 
(douazeci) de consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, dl. consilier Jieanu 
Eugen, 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. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 28 ianuarie 
2010, 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 da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, prin 
dispozitia nr. 575 din 18 februarie si prin adresa nr. 4046 din 18 februarie 2011, din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal 
ale Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la revocarea H.C.L. nr. 51/31.03 2010 privind  trecerea din domeniul 
public in domeniul privat al municipiului Alexandria a unui teren situat in zona Strand Vedea; 

- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in incinta strand Vedea; 

- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in incinta strand Vedea; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului 
„Reabilitare cartier locuinte zona blocurilor 200-tronson 1 (str. Libertatii-str. Cuza Voda)” in municipiul 
Alexandria, prin contract cu plata in rate; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului 
„Reabilitare cartier locuinte zona blocurilor 200-tronson 2 ( str. Cuza Voda- str. Al Ghica)” in municipiul 
Alexandria, prin contract cu plata in rate; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului 
„Reabilitare cartier locuinte zona blocurilor 700-714 ( str. C-tin Brancoveanu- str.1 Mai- str Al. Ghica)” in 
municipiul Alexandria, prin contract cu plata in rate; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului 
„Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”, prin contract cu plata in rate; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unei autogari in str. Fabricii, nr. 1, municipiul Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unei autogari in str. Mircea cel Batran , nr. 83, municipiul 

Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unei autogari in str. Libertatii, nr. 458, municipiul 

Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la circulatia mijloacelor de transport in comun persoane in municipiul 

Alexandria; 



2 
 

- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui imobil situat in incinta 
strandului Vedea; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria cu Asociatia „Tacerea” Teleorman in vederea realizarii in comun a unor actiuni 
specifice persoanelor cu dizabilitati; 

- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica aunui spatiu comercial apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in str. Libertatii, nr. 304-308, Piata 
Unirii-Cupola, pozitia 24; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr 57/2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de Taxi pe raza municipiului 
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 str. Dunarii nr. 149 A; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria si aprobarea regulamentului de functionare al acesteia; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str.Dunarii, nr. 272 A; 

- Proiect de hotarare cu privire la impartirea intravilanului municipiului Alexandria in diviziuni tehnice 
cadastrale; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Turnu Magurele, nr. 2 Bis; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive,sociale, 
care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2011, precum si a unor evenimente stiintifice, intalniri 
oficiale si de lucru, organizate de municipiu; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de Aur” prin acordarea 
unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

- 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 acordarea unui mandat special d-lui primar Victor Dragusin, 
reprezentant in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru a vota cu privire la 
stabilirea cotizatiei datorata de asociati pe anul 2011;  

-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 propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului 
de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de Aur” prin 
acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata 
populatiei in municipiul Alexandria; 
  - Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor 
mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in 
administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L. 
 - 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 1 Mai, 
nr. 59; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
de investitii “Reabilitare cartier de locuinte zona blocuri 200”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
de investitii “Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca proiectele de hotarare sa fie dezbatute incepand cu cele care au 
fost introduse suplimentar. 
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 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 aprobarea aprobarea pretului 
local al energiei termice facturata populatiei in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca exista riscul ca bugetul de stat sa nu vireze banii catre 
Alexandria si intreaba de ce acest risc sa fie suportat doar de populatie. Dansul considera ca ar trebui sa preia si 
Consiliul local o parte din acest risc si mentioneaza ca va vota impotriva acestui proiect de hotarare deoarece 
acest pret este insuportabil pentru populatie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru a se putea cheltui banii publici sunt necesare prevederi 
bugetare. Tot dansul spune ca se pot stopa investitii si banii sa fie alocati pentru a subventiona pretul energiei 
termice dar daca cele 20 miliarde lei vechi vor fi alocati de la bugetul local, guvernul nu va mai vira banii la 
Alexandria. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca daca banii au fost prevazuti prin lege este imposibil sa nu-i 
vireze si propune ca in cazul in care vor sosi sa fie returnati populatiei. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca ca daca banii vor fi virati in luna imediat urmatoare se vor face 
regularizarile. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” , 1 vot „impotriva”( dl consilier Marzan Niculae) si 4 
abtinerii (d-nii consilieri Nastase Stefan, Toader Dumitru, Negreanu Florea, Rinescu Marian).   

 
 

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 scoaterea din functiune, 
valorificarea si casarea unor mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca la fosta unitate militara au fost dezafectate bunuri si daca s-
au valorificat. 

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. 
 

x 
x  x 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii “Reabilitare cartier de locuinte zona blocuri 200”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii . 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba la ce se refara „dotari + utilaje ( echipamente montaj)”. 
D-na Gogoi Maria spune ca in cadrul devizului general exista prevazute cheltuieli pentru dotari si 

utilaje tehnologice. 
Dl consilier Marzan Niculae ii cere d-ne Gogoi Maria o situatie cu privire la dotarile  fiecarei zone 

reabilitate. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Marzan Niculae). 
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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 indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investitii “Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca diferenta intre suma votata si cea prezentata la comisie nu era 
expilcatea diferentiat si doreste ca pe viitor sa se explice diferentele de pret. 

Dl viceprimar Voicu Ioan propune ,datorita faptului ca in parcul „Nai” urmeaza sa se inceapa lucrarile 
la o parcare subterana, ca locul de joaca sa fie mutat in Padurea Vedea. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu propunerea d-lui viceprimar Voicu Ioan. 
Dl consilier Toader Dumitru spune ca in capatul blocului G 103, exista un loc de joaca care nu se 

regaseste in aceasta lista nici pentru amenajare nici pentru demolare si doreste sa se ia o hotarare si asupra 
acestui loc de joaca. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca din lista anexata la acesti indicatori vor mai aparea inca 8 locuri de 
joaca si va fi reabilitat si acel loc de joaca. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca Padurea Vedea are un anumit regim juridic si ca hotararea 
consiliului local prin care a fost declarata ca si parc a fost atacata in contencios administrativ. Tot dansul spune 
ca juristul Conisliului local are obligatia sa informeze consiliul local in legatura cu toate actiunile in instanta in 
care consiliul este parte. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acea hotarare s-a modificat lasand actiunea din contencios 
administrativ a prefectului fara obiect. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca doreste sa fie informat in legatura cu toata corespondenta 
adresata consiliului local. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-luiVoicu Ioan, care 
se aproba cu 15 voturi „pentru”, un vot „impotriva”(dl consilier Marzan Niculae)  si 4 „abtineri” (d-nii 
consilieri Negreanu Florea si Filip Constantin, Ranescu Marian, Nastase Stefan).  

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma completata cu 
amendamentul d-lui Voicu Ioan si se aproba cu 16 voturi „pentru” , 1 vot „impotriva”( dl Marzan Niculae) si 3 
abtinerii (d-nii consilieri Nastase Stefan, Negreanu Florea, Rinescu Marian).  

 
 
 

 
                                                                                         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 1 Mai, nr. 59, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si este respins cu 5 voturi „pentru” (d-nii consilieri Draghici 
George, Nastase Stefan, Marzan Niculae, Ranescu Marian, Negreanu Florea si 15 „abtineri” .  
   

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 organigramei, statului de 
functii si a numarului de personal ale Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii . 
 Dl consilier Filip Constantin spune ca din totalul de 81 de persoane, compartimentul de achizitii 
publice care are un numar de 2  salariati si compartimentul juridic cu un singur salariat, aceste compartimente 
sunt  subdimensionate si propune ca sa fie suplimentate cu cate un om. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca pe fond propunerea d-lui Filip Constantin este justa dar marea 
majoritate a achizitiilor se fac prin primarie. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Filip Constantin, 
care este respins cu 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Filip Constantin, Negreanu Florea, Marzan Niculae, 
Ranescu Marian, Nastase Stefan, Toader Dumitru  si 14 „abtineri”.  

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” , 4 „abtineri ”( Toader Dumitru, Filip Constantin, Ranescu Marian, Nastase 
Stefan). 
 

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la revocarea H.C.L. nr. 51/31.03 2010 privind  trecerea din domeniul 
public in domeniul privat al municipiului Alexandria a unui teren situat in zona Strand Vedea, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Marzan Niculae intreaba care este terenul la care se face referire. 
 Dl secretar Iulian Purcaru spune ca este vorba despre terenul unde erau fostele vestiare. 
 Dl consilier Marzan Niculae intreaba de ce se revoca aceasta hotarare. 
 Dl secretar Iulian Purcaru spune ca se revoca deoarece este atacata in contencios administrativ. 
 Dl consilier Nastase Stefan spune ca acea suprafata este betonata si doreste sa afle daca va ramane asa 
sau constructia de beton va fi demolata. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se va demola nimic, va ramane cum este. 

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 
spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in incinta strand 
Vedea, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Marzan Niculae doreste sa afle de cine va fi administrat acest obiectiv. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca va fi administrat de ADP. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca acest spatiu nu ar trebui sa fie inchiriat deoarece ar fi sursa de 
venit la bugetul local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca ADP Alexandria nu are ca obiect de activitate publicitate si 
alimentatie publica, deoarece este serviciu public de interes local. 

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in incinta strand Vedea, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca are acelasi punct de vedere  la proiectul de hotarare de mai sus. 
Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
 



6 
 

 
       

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea 
obiectivului „Reabilitare cartier locuinte zona blocurilor 200-tronson 1 (str. Libertatii-str. Cuza Voda)” in 
municipiul Alexandria, prin contract cu plata in rate, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca se propusese realizarea obiectivului prin credit furnizor si 
intreaba de ce s-a renuntat la aceasta modalitate. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca precedenta  hotarare prevedea licitatia in anul 2010 si efectuarea 
platii in anul 2011 si 2012, dar la contractul credit-furnizor se percepeau comisioane si dobanzi pe cand la 
contractul cu plata in rate nu se precep nici comisioane si nici dobanzi. 
 Dl consilier Marzan Niculae propune ca o parte din lucrari sa fie realizate de serviciile noastre. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu mai avem servicii publice ca sa le fie incredintate direct 
lucrarile, iar pentru sume mai mari de 15.000 euro trebuie organizata licitatie publice. 
 Dl consilier Nastase Stefan intreaba daca exista vreo oferta tehnica in acest sens. Tot dansul spune ca 
la reabilitarea centralelor termice de zona s-a stiut de la inceput ce pret vor avea iar acum nu s-a calculat nimic 
si se renunta la contractul credit-furnizor. 

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 2 „abtineri”(d-nii consilieri 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  aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea 
obiectivului „Reabilitare cartier locuinte zona blocurilor 200-tronson 2 ( str. Cuza Voda- str. Al Ghica)” in 
municipiul Alexandria, prin contract cu plata in rate, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca are acelasi punct de vedere  la proiectul de hotarare de mai sus. 
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 1 „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 organizarii licitatiei 
publice privind realizarea obiectivului „Reabilitare cartier locuinte zona blocurilor 700-714 ( str. C-tin 
Brancoveanu- str.1 Mai- str Al. Ghica)” in municipiul Alexandria, prin contract cu plata in rate dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii . 
 Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca valoare prezentata este valoarea totala a investitiei. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca indicatorii tehnico economici sunt toti la un loc, apoi investitia 
este defalcata pe cele trei tronsoane. 
 Dl consilier Marzan Niculae propune ca lucrarile din acest tronson care sunt sub valoarea de 15.000 
euro sa fie incredintate direct catre ADP. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 1 „abtinere”(dl consilier 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 aprobarea organizarii licitatiei publice privind realizarea 
obiectivului „Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”, prin contract cu plata in rate, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
 Dl Marzan Niculae spune ca nu doreste externalizarea acestei investitii. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie avut in vedere ca investitia din parcul „Nai” s-a mutat in 
Padurea Vedea. Tot dansul spune ca nimeni nu va da aviz de producere a obiectelor de joaca unui serviciu care 
in obiectul de activitate nu are trecut domeniul respectiv.Valoarea montajului este foarte mica. 
 Dl consilier Nastase Stefan spune ca asociatia ROTARY din care dansul face parte a amenajat un 
astfel de loc de joaca si 90% din cheltuieli le-au reprezentat dotarile locului de joaca respectiv. 
 Dl consilier Toader Dumitru spune ca amplasamentele ,igienizarea , nivelarea locurilor respective se 
poate face cu ADP. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca ADP nu poate face fata la lucrarile care deja le are. 
 Dl consilier Nastase Stefan spune ca dotarile pentru spatiile respective trebuiesc scoase la licitatie iar 
lucrarile de amenajare si montare trebuiesc incredintate la ASCE. 
 D-na Gogoi Maria spune ca pentru a putea obtine ASCE realizarea acestor lucrari trebuie sa castige 
licitatia care se va desfasura. 
 Dl Marzan Niculae spune ca ADP poate face cererea de oferta catre producatori pentru executarea 
lucrarilor cu plata in rate in 24 de luni sau 36 de luni. 
 Dl consilier Filip Constantin ii cere d-lui primar sa nu modifice acest proiect de hotarare sub nicio 
forma, deoarece este o responsabilitate mult prea mare si pot aparea accidente grave. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Marzan Niculae, 
care este respins cu 1 vot „pentru” (dl consilier, Marzan Niculae, ), 1 vot „impotriva” (dl consilier Filip 
Constantin) 18 „abtineri”.  

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 17 voturi „pentru” , 3 „abtineri ”( Toader Dumitru, Nastase Stefan, 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 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 primar Victor Dragusin spune ca in cadrul USL s-a stabilit ca reprezentantii Consiliului local al 
municipiului Alexandria in Consiliile de administratie la scoli sa faca parte doar membrii USL si din aceasta 
cauza nu a propus niciun reprezentant al opozitiei. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca dl consilier Jieanu Eugen avea un proiect in derulare la gradinita 6 
si doreste sa raman acolo. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca niciun consilier al opozitiei nu a venit in consiliul local sau la 
primar sa prezinte vreun proiect. 

Dl Marzan Niculae spune ca este socat de expilcatia d-lui primar deoarece face politica in consiliul 
local. Tot dansul spune ca a depus juramant sa fie in slujba cetatenilor. 

Dl consilier Filip Constantin spune ca este o inflamare gratuita a spiritelor deoarece punctul de vedere 
al unui consilier la o scoala se voteaza in plen. 
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Pentru ca este vorba de persoane se va proceda la vot secret, dl presedinte de sedinta cere sa se faca 
propuneri pentru comisia de numarare a voturilor. 

Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca din comisie sa faca parte d-nii consilieri Tabacitu Stefan, Bojan 
Cristian si Pisica Gheorghe. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-
lui viceprimar Voicu Ioan si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl consilier Pisica Gheorghe prezinta rezultatul votului secret ; din totalul de 20 de consilieri prezenti 
au fost 17 voturi valabil exprimate si 3 voturi nule. 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea de invatamant Numele si prenumele candidatului Rezultat voturi 

1. Gradinita de copii nr. 4 CALOTA FLORICĂ- ICĂ 17 pentru 
 -“-  3 nule 

2. Gradinita de copii cu p.p. nr. 6 BOJAN CRISTIAN 17 pentru 
 -“-  3 nule 

3. Gradinita de copii  nr. 7 OANĂ OVIDIU 17 pentru 
 -“-  3 nule 

4. Gradinita de copii cu p.p. “Ion 
Creanga” 

MIHĂILIŢEANU GEORGE 17 pentru 

 -“-  3 nule 
5. Gradinita de copii cu p.p nr.10 VOICILĂ FLOREA 17 pentru 
 -“-  3 nule 

6. Scoala cu cls. I-VIII “Mihai 
Viteazul” 

GANEA FILICĂ 17 pentru / 3 
nule 

 -“- PANĂ ION 17 pentru / 3 
nule 

 -“- VOICILĂ FLOREA 17 pentru / 3 
nule 

7. Scoala cu cls. I-VIII “Stefan 
cel Mare” 

DRĂGHICI GEORGE 17 pentru / 3 
nule 

 -“- TULPAN DUMITRU 17 pentru / 3 
nule 

 -“- PANAGOREŢ IOANA 17 pentru / 3 
nule 

8. Scoala cu cls. I-VIII 
“Alexandru Colfescu” 

PISICĂ GHEORGHE 17 pentru / 3 
nule 

 -“- TĂBĂCITU ŞTEFAN 17 pentru / 3 
nule 

9. Scoala cu cls. I-VIII nr. 5 VOICU IOAN 17 pentru / 3 
nule 

 -“- MIHĂILIŢEANU GEORGE 17 pentru / 3 
nule 

10. Scoala cu cls. I-VIII nr. 6 VOICILĂ FLOREA 17 pentru / 3 
nule 

 -“- BOJAN CRISTIAN 17 pentru / 3 
nule 

11. Scoala cu cls. I-VIII nr. 7 PANĂ ION 17 pentru / 3 
nule 

 -“- TULPAN DUMITRU 17 pentru / 3 
nule 
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12. Colegiul National “Al. D. 
Ghica” 

MIHĂILIŢEANU GEORGE 17 pentru / 3 
nule 

 -“- CALOTA FLORICĂ- ICĂ 17 pentru / 3 
nule 

 -“- DRĂGHICI GEORGE 17 pentru / 3 
nule 

13. Liceul teoretic “Alexandru 
Ioan Cuza” 

VOICILĂ FLOREA 17 pentru / 3 
nule 

 -“- VOICU IOAN 17 pentru / 3 
nule 

 -“- MURGĂ ION-CĂTĂLIN 17 pentru / 3 
nule 

14. Liceul theoretic “Constantin 
Noica” 

TULPAN DUMITRU 17 pentru / 3 
nule 

 -“- PANAGOREŢ IOANA 17 pentru / 3 
nule 

 -“- VOICU IOAN 17 pentru / 3 
nule 

15. Liceul Pedagogic “Mircea 
Scarlat” 

FILIP CONSTANTIN 17 pentru / 3 
nule 

 -“- GANEA FILICĂ 17 pentru / 3 
nule 

 -“- PISICĂ GHEORGHE 17 pentru / 3 
nule 

16. Grupul Scolar Agricol  BOJAN CRISTIAN  17 pentru / 3 
nule 

 -“- MURGĂ ION-CĂTĂLIN 17 pentru / 3 
nule 

 -“- MIHĂILIŢEANU GEORGE  17 pentru / 3 
nule 

17. Grupul Scolar Tehnic PANAGOREŢ IOANA 17 pentru / 3 
nule 

 -“- DRĂGHICI GEORGE 17 pentru / 3 
nule 

 -“- OANĂ OVIDIU 17 pentru / 3 
nule 

18. Scoala Postliceala Sanitara 
Alexandria 

MURGĂ ION-CĂTĂLIN 17 pentru / 3 
nule 

 -“- TĂBĂCITU ŞTEFAN 17 pentru / 3 
nule 

 
Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu 19 voturi „pentru” , o „abtinerie ”( 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 infiintarea unei autogari in str. Fabricii, 
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nr. 1, municipiul Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 infiintarea unei autogari in str. Mircea cel Batran , nr. 83, 
municipiul Alexandria , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 infiintarea unei autogari in str. 
Libertatii, nr. 458, municipiul Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae doreste sa afle ce capital are SC TRANSLOC PREST la acest moment. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca are capital integral de stat. 
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. 
 
 

x 
x  x 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire  la circulatia mijloacelor de transport in comun persoane in 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 
imobil situat in incinta strandului Vedea , municipiul Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria cu Asociatia „Tacerea” Teleorman in vederea realizarii in comun a unor actiuni 
specifice persoanelor cu dizabilitati , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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   la inchirierea prin licitatie publica aunui 
spatiu comercial apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in str. 
Libertatii, nr. 304-308, Piata Unirii-Cupola, pozitia 24, municipiul Alexandria dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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  modificarea si completarea HCL nr 57/2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de Taxi pe raza municipiului 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Nastase Stefan spune ca a observat ca numarul maxim de autorizatii taxi este de 200 si 
intreaba daca nu cumva se limiteaza un drept. 

Reprezentantul camerei taximetristilor Teleorman spune ca s-a pastrat numarul de locuri 191 pentru 
persoane si 9 pentru marfa. Tot dansul spune ca numarul de 200 de licente sunt prea multe. 

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. 

 
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 speciale de 
inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria si aprobarea 
regulamentului de functionare al acesteia dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae propune ca din comisie sa faca parte si 3 consilieri locali si doreste ca din 
comisie sa faca parte dl consilier Pisica Gheorghe, Voicu Ioan si Draghici George. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca aceste comisii se fac in baza unei legi speciale. 
Dl Marzan Niculae renunta la amendament. 
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. 
 

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 str.Dunarii, nr. 272 
A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot 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 impartirea intravilanului municipiului Alexandria in diviziuni 
tehnice cadastrale, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de 



12 
 

sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 str. Turnu 
Magurele, nr. 2 Bis, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 principalelor manifestari cultural-artistice, 
sportive,sociale, care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2011, precum si a unor evenimente 
stiintifice, intalniri oficiale si de lucru, organizate de municipiu , dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si unu „impotriva” (dl consilier Toader Dumitru). 

 
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  declararea ca bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru a vota cu privire la 
stabilirea cotizatiei datorata de asociati pe anul 2011 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae spune ca trebuie acordat mandat precis si sa se stabileasca cuantumul 
cotizatiei. 

Dl primar Victor Dragusin propune suma de 25.000  lei deoarece incep investitiile si mai este nevoie 
de un post de inginer. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Marzan Niculae, 
care  se aproba cu 1 vot „pentru” (dl consilier, Marzan Niculae, ), 1 vot „impotriva” (dl consilier Filip 
Constantin) 18 „abtineri”.  

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 17 voturi „pentru” , 3 „abtineri ”( Toader Dumitru, Nastase Stefan, Marzan Niculae). 

 
 In continuare dl presedinte de sedinta prezinta rectificarea H.C.L. nr. 257 din 21.12.2010, 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice ale serviciilor de salubrizare prestate de catre SC 
ALEXAL PREST SA ,incepand cu data de 01.01.2011 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta rectificarea, o supune la vot 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: 
- Tabelul nominal nr 1626  din 25.02.2011 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 
martie 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. 1624 din 25.02.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 

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

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1625 din 25.02.2011 cu veteranii si vaduvele de razboi conform adresei nr. 

930/28.01.2011 din partea ANVR subfiliala Alexandria. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Adresa  nr. 75 din19.01.2011 a LUXELCALIS SRL prin care se prezinta oferta firmei privind 

produsele de dezinfectare in activitatea de curatenie. 
Dl presedinte de sedinta spune ca Consiliul local a luat act de oferta respectiva. 

 -Contestatia inregistrata la nr. 4547/ 25.02.2011 a d-lui Tinca Sandu , care solicita anularea hotarari de 
consiliu local prin care familia Selea a fost pusa in posesie. 
 Dl consilier Nastase Stefan spune ca aceasta situatie a aparut din cauza juristului care nu s-a prezentat 
la proces. 

-Informarea nr.65/22.02.2011 a SC TERMA SERV SRL , prin care se propune oprirea agentului 
termic la CT ZONA iar PT nr. 3 si 5 sa se transforme in centrale termice de cvartal iar PT 
4,6,7,8,10,11,12,16,17 si 18 nu se mai justifica pornirea lor in sistem centralizat deoarece in aceste zone se pot 
monta centrale termice de bransament. 

Dl consilier Toader Dumitru propune sa se ia in calcul un plan de reorganizare a societatii si doreste ca 
pana la 31.03 2011 sa aiba o situatie cu cei care mai doresc sa ramana in sistem centralizat timp de 5 ani de 
acum incolo timp in care se va proceda la montarea de centrale de scara. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca ar trebui formata o comisie sau chiar toata comisia economica  sa 
se intanleasca cu specialisti de la TERMA SERV pentru a se gasi o solutie. Tot dansul spune ca ar trebui 
organizata o dezbatere publica la TV pentru a afla punctul de vedere al cetatenilor municipiului. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca sistemul centralizat nu mai poate functiona pe aceasta structura. 
Dl primar Victor Dragusin propune ca in data de 07.03.2011, ora 10.00 toti consilierii care vor sa se 

implice sunt invitati in sala de sedinte a primariei alaturi de specialisti de la TERMA SERV pentru a se gasi o 
solutie. 

-Adresa nr 49 din 22.02.2011 a CSS Alexandria care solicita asocierea cu Municipiului Alexandria 
prin Consiliul local in scopul unei mai bune pregatiri a sportivilor CSS Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in sedinta viitoare se va initia un proiect de asociere 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,           
                                 Filica Ganea                                                                Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 


