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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 28 ianuarie 2011 , orele 12,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului 
Alexandria, in prezenta a 18 (optsprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati 
alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Marzan Niculae, Jieanu Eugen, Rinescu Marian 
fiind absenti 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 
21 decembrie 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. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 
11 ianuarie 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 da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel 
care, prin dispozitia nr. 312 din 20 ianuarie si prin adresa nr. 1962 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ „Statia de cercetare – ameliorare 
KWS” in tarlaua 13, nr. Cadastral 323 si 329, municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la planul de actiuni pentru repartizarea orelor de munca 
prevazuta de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea taxelor speciale pentru prestarea de catre 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Alexandria a unor servicii in 
interesul persoanelor fizice pentru anul fiscal 2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
comerciale modulare, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria situate in Piata Peco pozitiile   6 si 11; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirerea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, nr. 
304-308, zona Piata Unirii; 

-Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de 
interes local al municipiului Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul 
Local al municipiului Alexandria,reprezentat de Victor Drăguşin in calitate de Primar, cu 
Camera Nationala a Taximetristilor, filiala Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la reglementarea comercializarii plantelor si preparatelor 
stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, sitaute in soseaua 
Turnu Magurele nr. 4 – fosta UM 01462, pentru construirea de locuinte individuale; 

-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 
Viitorului nr. 72; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului 
Alexandria in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe 
aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din functiune, 
valorificarii si casarii; 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata 
populatiei in municipiul Alexandria pentru luna februarie 2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 24/26.02.2009 
privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice 
din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 90 din 30 
aprilie 2009; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe 
anul 2011, in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen de 46 de ani, 
catre Universitatea Valahia Targoviste, a unui imobil si a terenului aferent acestuia, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu 
Magurele- fosta UM 01462. 
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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in sos Turnu 
Magurele, nr. 2 bis. 

-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 
Viitorului nr. 72 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
           - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe 
anul 2011, in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 90 din30 aprilie 2009; 

- Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen de 46 ani, catre 
Universitatea Valahia Targoviste, a unui imobil si a terenului aferent acestuia , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele- 
fosta UM 01462; 
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(A sosit in sala dl consilier Rinescu Marian.) 
 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 PUZ „Statia de cercetare – ameliorare KWS” in tarlaua 13, nr. Cadastral 323 si 
329,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 
planul de actiuni pentru repartizarea orelor de munca prevazute de Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea taxelor 
speciale pentru prestarea de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 
Alexandria a unor servicii in interesul persoanelor fizice pentru anul fiscal 2011, 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 unor spatii comerciale modulare, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria situate in Piata Peco, pozitiile 6 si 11, 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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 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirerea prin licitatie publica 
a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in strada Libertatii, nr. 304-308, zona Piata Unirii, 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 
constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea 
bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului 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, reprezentat de Victor Drăguşin 
in calitate de Primar, cu Camera Nationala a Taximetristilor, filiala Teleorman, 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 
 

 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 
reglementarea comercializarii plantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si 
psihotrope in 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 vanzarea prin licitatie publica a 
unor terenuri , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
sitaute in soseaua Turnu Magurele nr. 4 – fosta UM 01462, pentru construirea de locuinte 
individuale, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Tabacitu Stefan propune urmatorul amendament: „La licitatia publica de 
vanzare, vor participa persoane fizice, o persoana putand adjudeca un singur lot de teren”, 
deoarece vrea sa se stopeze specula imobiliara. 



5 
 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca adjudecarea nu poate fi decat pentru un loc. 
Dl consilier Toader Dumitru spune ca aceasta problema poate fi rezolvata prin caietul 

de sarcini de catre primar. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca exista o persoana, in zona sere, care a cumparat 18 

locuri de casa si nu a construit nimic pe ele, deoarece piata imobiliara a cazut si asteapta sa 
creasca pretul terenurilor pentru a le vinde. Tot dansul spune ca in proiectul de hotarare nu a 
putut ingradi mai mult vanzarea, deoarece ar insemna sa fie atacat de Institutia Prefectului in 
contenciosul administrativ. 

Dl consilier Filip Constantin spune ca nu se poate opri participarea la licitatie a 
persoanelor juridice deoarece, acestea din urma, pot da banii persoanelor fizice sa participe, 
dupa care sa cumpere de la acestea. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca municipiul mai are 2-3 ha de teren pe care le va 
pune la dispozitia dezvoltatorilor imobiliari. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui 
Tabacitu Stefan, care se aproba cu 14 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva”(d-nii consilieri 
Nastase Stefan, Rinescu Marian, si Toader Dumitru) si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Negreanu 
Florea si Filip Constantin).  

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
completata cu amendamentul d-lui Tabacitu Stefan si se aproba cu 14 voturi „pentru” , 1 vot 
„impotriva”( dl Toader Dumitru) si 4 abtinerii (d-nii consilieri Nastase Stefan, Filip 
Constantin, 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 trecerea din domeniul public al 
municipiului Alexandria in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor 
mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din 
functiune, valorificarii si casarii, 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 pretului local al 
energiei termice facturata populatiei in municipiul Alexandria pentru luna februarie 2011, 
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 17  voturi „pentru”, 
1 vot „impotriva” (dl consilier Nastase Stefan) si o „abtinere” (dl consilier Negreanu Florea). 
  
 

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  
modificarea si completarea HCL 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor 
practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice 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 18 de voturi „pentru” si o 
abtinere (dl consilier 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 modificarea H.C.L. nr. 90 din 
30 aprilie 2009, 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 17 
de voturi „pentru” si 2 abtineri (d-nii consilieri Nastase Stefan si Negreanu Florea).  
  

x 
x  x 

 
In continuare, 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 46 ani, catre Universitatea Valahia Targoviste, a unui imobil si a terenului aferent 
acestuia , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
Sos. Turnu Magurele- fosta UM 01462, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Voicila Florea propune urmatorul amendament: „Se aproba darea in 
folosinta gratuita , pe termen de 46 de ani , catre Universitatea Valahia Targoviste, a unui 
imobil si a terenului aferent acestuia, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in sos Turnu Magurele – fosta UM 01462, pentru amenajare 
„Formatiune de paza”- Campus universitar.” 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca in sedinta anterioara era vorba si de un punct 
medical. 

D-na consilier Panagoret Ioana spune ca in planul de investitii al Universitatii Valahia 
este prevazut doar punctul de paza. Tot dansa spune ca se va mai deschide o poarta in spate 
unde se va amenaja o parcare si vor fi montate camere de luat vederi si alarma, iar cabinetul 
medical se va amenaja in alta cladire. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui 
Voicila Florea si se aproba cu unanimitate de voturi.  

Dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
completata cu amendamentul d-lui Voicila Florea 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 Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2011, in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 



7 
 

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, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
- Tabelul nominal nr 819 din 25.01.2011 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 februarie 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. 821 din 25.01.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu 

pensii de pana in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna 
februarie 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. 930 din 28.01.2011 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. 
-Tabel nominal cu salariatii care folosesc mijloace de transport in comun ale SC 

TRANSLOC PREST SA Alexandria. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca  aceasta categorie de persoane nu se regaseste in 

cuprinsul  HCL 202 din 30 septembrie 2010 cu privire la acordarea de facilitati unor categorii 
de persoane pentru transportul public local de calatori. 

Dl Primar Victor Dragusin spune ca aceasta categorie de persoane se gaseste in 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local catre TRANSLOC 
PREST SA. Tot dansul spune ca pana la finalul sedintei va prezenta consiliului contractul 
respectiv. 

-Adresa nr. 105 din 21.12.2010 a Asociatiei Tacerea Teleorman solicita sprijin pentru 
plata chiriei in cuantum de 90 de euro/luna pentru sediul inchiriat de la S.C. Comalex S.A. 

Dl secretar Iulian Purcaru  spune ca la aceasta ora nu exista relatie contractuala intre 
Consiliul local si asociatia respectiva. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca Serviciul Cancelarie sa inainteze solicitarea 
respectiva compartimentului de resort competent pentru a se gasi o solutie. 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca petitiile Consiliului local ar trebui triate inainte de a 
fi aduse pe masa consiliului local. 

Dl consilier Filip Constantin spune ca ar trebui sa se negocieze cu conducerea 
COMALEX sa nu mai perceapa o chirie asa de mare.  
            - Adresa nr.4 din 14.01.2011 a CS KANAZAWA ALEXANDRIA prin care aduce la 
cunostinta rezultatele competitionale din anul 2010 si solicita suma de 27.000 mii lei pentru a 
putea participa la competitiile sportive care vor avea loc in anul 2011. 
 Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca trebuie sa se verifice daca contractul de asociere 
mai este in vigoare si propune ca in bugetul pe anul 2011 sa se prevada anumite sume in 
limita disponibilului bugetar. 

-Punctul de vedere nr. 1595 din 20.01.2011 al Primarului municipiului Alexandria cu 
privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 3188/29.03.2005 pentru terenul 
amplasat in zona Piata Unirii, bl. T 4 de catre SC PEFIN &PRO SRL si a contractului 



8 
 

de inchiriere nr. 4302 /29.02.2008 pentru spatiu comercial poz 17, Piata Unirii-Cupola, 
de catre SC PEFIN & PRO SRL de la TOTAL PRO 2004 SRL. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, 1 vot 

„impotriva” (dl consilier Tabacitu Stefan) si 3 „abtineri”(d-nii consilieri Nastase Stefan, 
Rinescu Marian si Negreanu Florea). 

Dl consilier Toader Dumitru spune ca atributul Consiliul local este sa voteaze proiecte 
de hotarari, nu puncte de vedere. 

-Raportul nr. 874/27.01.2011 a AASPS Alexandria privind activitatea desfasurata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2010. 

Consiliul local ia act de raportul prezentat. 
-Cererea d-nei Bene Pasica Mirela inregistrata la numarul 768 din 11.01.2011, care 

solicita punerea la dispozitia Comisiei de Fond Funciar a intregii suprafete pentru punerea in 
posesie a d-nei Selea asa cum este prevazuta in decizia civila nr. 619R/2008. 

Consiliul Local al municipiului Alexandria a luat act de solicitarea respectiva. 
- Cererea d-lui Bene Paul inregistrata la numarul 674/11.01.2011 care solicita punerea 

la dispozitia Comisiei de Fond Funciar a intregii suprafete pentru punerea in posesie a d-nei 
Selea asa cum este prevazuta in decizia civila nr. 619R/2008. 

Consiliul Local al municipiului Alexandria a luat act de solicitarea respectiva. 
- Cererea d-nei Bene Pasica Mirela inregistrata la numarul 1029/13.01.2011 prin care 

solicita anularea HCL 270 din 12.12.2010. 
Consiliul Local al municipiului Alexandria a luat act de solicitarea respectiva. 
Referitor la problema transportului gratuit cu mijloacele de transport ale S.C. 

TRANSLOC PREST S.A., dl primar Victor Dragusin arata ca in contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local catre TRANSLOC PREST exista o prevedere in 
care se spune ca salariatii Primariei municipiului Alexandria beneficieaza de transport urban 
gratuit in timpul programului de lucru al primariei. In hotararea 202 din 30 septembrie 2010 
cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local 
de calatori la care facea referire dl secretar mai devreme este vorba despre catergoriile de 
persoane pentru care Consiliul local vireaza banii catre TRANSLOC PREST.  

Prin acest contract de delegare nu se vireaza niciun ban. Insa daca salariatii de la 
AASPS si ADP doresc sa beneficieze de transport urban gratuit atunci trebuie modificata  
HCL 202/ 30.09.2010. 

In alta ordine de idei, dl primar Victor Dragusin spune ca a sosit timpul sa i se acorde 
calificativul d-lui secretar Iulian Purcaru. 

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri de calificative. 
Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca a colaborat excelent cu dl secretar Iulian Purcaru si 

propune calificativul „foarte bine”. 
Dl consilier Toader Dumitru  spune ca dl secretar Iulian Purcaru a mentinut echilibrul 

intre primar si Consiliu local  si din aceasta cauza propune calificativul „foarte bine”. 
Dl consilier Filip Constantin propune calficativul „foarte bine”. 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerile celor 

trei consilieri si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Deasemenea dl primar Victor Dragusin informeaza consiliul local ca, prin adresa nr. 

974 din 13.01.2011, a fost trimis un memoriu catre ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA A 
ROMANIEI, GUVERNUL ROMANIEI, PARLAMENTUL ROMANIEI – SENAT, 
PARLAMENTUL ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR, MINISTERUL 
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ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, cu privire la organizarea administrativ teritoriala, 
deoarece nu s-a cazut la un acord cu Primaria comunei Nanov. 

 Municipiul Alexandria are documente din perioada interbelica ,care dovedesc faptul 
ca municipiul este proprietarul terenului pe care este ampasata fabrica  KOYO ROMANIA. S-
a inaintat un astfel de memoriu deoarece impartirea administrativ teritoriala s-a facut prin lege 
si limitele unei unitati administrativ teritoriale se pot modifica, doar printr-o alta lege. In 
aceasta situatie OCPI va trebui sa dea o solutie provizorie . 
 Tot dansul spune ca municipiul Alexandria a fost generos cu autoritatile si locuitorii 
comunei Nanov in ceea ce priveste avizul privind alimentarea cu apa curenta si va urma 
avizul in ceea ce priveste  alimentarea cu gaz metan. Daca comuna Nanov va primi terenul 
respectiv, municipiul Alexandria va pierde circa 20 miliarde lei vechi. OCPI la vremea 
respectiva nu a supravegheat eliberarea titlurilor de proprietate. 
 Dl consilier Nastase Stefan intreba unde plateste fabrica KOYO ROMANIA impozit la 
ora actuala. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest moment fabrica plateste impozite si taxe 
la municipiul Alexandria, deoarece titlul de proprietate este eliberat pe municipiul Alexandria, 
iar ceilalti proprietari din zona fabrica- Izvorul Rece platesc fie la Alexandria, fie la comuna 
Nanov. 
 -Dl consilier Voicila Florea aduce la cunostinta Consiliului local al municipiului 
Alexandria faptul ca CSS Alexandria sectia de fotbal doreste suma de 9000 lei de la echipa de 
fotbal FCM Alexandria, pentru transferul unui jucator,  in conditiile in care Consiliul local al 
municipiului Alexandria a oferit posibilitatea CSS Alexandria de a se antrena in sala de sport 
a Consiliuli Local al municipiului Alexandria, fara a plati chirie. 
 Dl viceprimar Calota Florica-Ica spune ca nu este normal ca CSS Alexandria sa vanda 
Conisliului local un jucator care se antreneaza in mod gratuit in sala Consiliului local. 
 Dl consilier Filip Constantin spune ca este nelegala o asemenea solicitare in 
conformitate cu prevederile legii sportului. 
 Dl secretar Iulian Purcaru spune ca in conformitate cu legea de organizare si 
functionare a  FRF solicitarea este perfect legala. 
 Dl viceprimar Voicu Ioan solicita venirea directorului CSS Alexandria in fata 
Consiliului local al municipiului Alexandria si daca solicita in continuare banii pentru 
jucatorul respectiv Consiliul local va solicita plata chiriei pentru sala de sport a Consiliului 
local pe care o folosesc. 
 Dl consilier Voicila Florea spune ca in cazul in care nu va achita suma respectiva 
echipa de fotbal FCM Alexandria nu va fi programata in returul campionatului. 
 -Informarea nr. 584/27.01.2011 a d-lui consilier Filip Constantin in calitate de 
reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al 
liceului Mircea Scarlat Alexandria care sesizeaza mai multe nereguli cum ar fi: 

-fatada scolii care prezinta numeroase crapaturi, astfel devenind un pericol de 
accidentare pentru elevi; 

-dormitoarele de la etajul 3 al caminului sunt impracticabile deoarece absenta sarpantei 
de pe camin permite inundarea peretilor cu apa; 

-terenul de sport este grav deteriorat; 
-locuri de parcare pentru cadrele didactice; 
-centrala de incalzire care va fi montata trebuie dimensionata pentru toate cele patru 

corpuri de cladire nu doar pentru doua dintre ele. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca problema cu centrala va fi verificata. 
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 -Adresa nr. 28372/27.12.2010 a CEZ DISTRIBUTIE SA solicita popularizarea 
formularelor necesare intocmirii documentatiei pentru bransamentul cu energie electrica. 
 Dl secretar Iulian Purcaru spune ca aceasta solicitare nu poate fi rezolvata favorabil 
deoarece Consiliul Local nu are nicio obligatie pecuniara fata de  SC CEZ DISTRIBUTIE 
SA.  
 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  
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