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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 28.11.2011 , 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 16  
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Mihailiteanu 
George Rinescu Marian, Tabacitu Stefan, Pana Ion si Tanase Florentiu fiind absenti nemotivati. 
 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 14 noiembrie 
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.  1845 din  22 noiembrie 2011 si prin adresa nr. 22351 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la  modificarea HCL nr. 92/30.04.2009, privind aprobarea 
zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si 
privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -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 Dunarii, nr. 222, zona 
bloc 905; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de copertine 
auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
„Reamenajare si modernzirare Piata centrala din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada, Alexandru Ghica, nr. 
148 D; 
  -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Fratii Golesti, nr. 46 A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita ,  pe termen limitat, catre Scoala 
Postliceala Sanitara Alexandria a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului nr. 78; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011, privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului 
Alexandria ; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii municipiului Alexandria , prin Consiliul 
local al municipiului Alexandria cu Judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman pentru 
participare la „ Programul privind masurile de protectie a mediului prin cresterea suprafetelor 
impadurite in judetul Teleorman pe perioada 2011- 2020”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei 
din bugetul local al municipiului Alexandria pentru perioada noiembrie 2011 – martie 2012, in cazul 
familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizeaza sursele de incalzire a locuintei 
prevazute in OUG nr. 70/2011; 
 -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 solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte 
de hotarare:  
 -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea HCL nr. 92/30.04.2009, privind aprobarea 
zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si 
privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -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 Dunarii, nr. 222, 
zona bloc 905; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje 
auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de 
copertine auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul „Reamenajare si modernzirare Piata centrala din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada, Alexandru Ghica, 
nr. 148 D; 
  -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Fratii Golesti, nr. 
46 A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita , pe termen limitat, catre Scoala 
Postliceala Sanitara Alexandria a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului nr. 78; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011, 
privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului 
Alexandria ; 

 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 asocierii 
municipiului Alexandria , prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu Judetul Teleorman, prin 
Consiliul Judetean Teleorman pentru participare la „ Programul privind masurile de protectie a 
mediului prin cresterea suprafetelor impadurite in judetul Teleorman pe perioada 2011- 2020”dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Marzan Niculae spune ca acest proiect se deruleaza cu fonduri europene prin Consiliul 
Judetean Teleorman si doreste ca toate costurile cu lucrarile cat si cu personalul sa fie suportate din bugetul 
Consiliului Judetean Teleorman. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca sunt doua terenuri agricole neproductive si doreste sa se obtina 
avize de la toata autoritatile competente. Pentru cealalta parcela de teren de 10 ha nu sunt date de identificare. 

Tot dansul spune ca doreste ca amendament „obligatia Consiliului Judetean Teleorman sa suporte toate 
cheltuielile cu impadurirea iar Consiliul local sa puna la dispozitie doar terenul. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca in cadrul contractului de asociere sa sa adauge „Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local”, la art. 2 cele 19, 2 ha sa se specifice ca „terenul face parte din teritoriul 
administrativ al municipiului Alexandria” si „prezentul contract de asociere a fost semnat astazi data de ......”. 

Tot dansul il roaga pe dl consilier Nastase Stefan sa renunte la amendamentul prin care Consiliul 
Judetean Teleorman sa suporte costul acestei actiuni deoarece proiectul a fost conceput fara manopera. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca ADP Alexandria lucreaza in regie, nu in acord si trebuie sa 
aiba de lucru.  Mai exista si posibilitatea de a se impadurii pe baza de voluntariat. 

D-na consilier Panagoret Ioana spune ca este vorba de un proiect european in care vom fi parteneri, iar 
proiectul este foarte bine controlat de Uniunea Europeana, fiecare partener trebuie sa aiba o contributie, 
bugetul proiectului nu mai poate fii modificat, fiecare leu trebuie justificat. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca isi sustine in continuare amendamentul. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca se impune acesta conditie putem pierde parteneriatul. 
Dl consilier Marzan Niculae spune ca este de acord cu parteneriatul dar in conditii de egalitate. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca se aproba acel amendament, ceea ce este concret este ca prin 

acest parteneriat se ofera gratuit municipiului Alexandria arbusti pentru a  fi plantati si Consiliul local ii refuza. 
Dl consilier Jieanu Eugen spune ca va vota acest proiect de hotarare, dar au dreptate si colegii 

consilieri care sustin acest amendament, deoarece lipsa unor informatii da nastere la discutii. 
Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui Nastase Stefan 

si este respins cu 4 voturi „pentru”(d-nii consilieri Nastase Stefan, Marzan Niculae, Toader Dumitru si Jieanu 
Eugen) si 12 „abtineri”. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile aduse de dl primar si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri”( d-nii consilieri Nastase Stefan, Marzan Niculae si 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 , acordarea de ajutoare de urgenta 
pentru incalzirea locuintei din bugetul local al municipiului Alexandria pentru perioada noiembrie 
2011 – martie 2012, in cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizeaza 
sursele de incalzire a locuintei prevazute in OUG nr. 70/2011 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.  
              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local. 

- Tabelul nominal nr .7247   din 24.11.2011 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 
decembrie 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. 7248 din 24.11.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 

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

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul nr. 7229/24.11.2011, al AASPS Alexandria prin care propune Consiliului local al 

municipiului Alexandria prelungirea perioadei de cazare in adapostul pentru familii aflate temporar in 
dificultate a d-nei Gheorghe Cezarina. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-adresa nr 71/28.11.2011 a Sindicatului Primalex Alexandria prin care solicita Consiliului local al 
municipiului Alexandria sa faca toate demersurile necesare catre institutiile abilitate pentru deblocarea 
salariilor la nivelul municipiului Alexandria. 

Dl consilier tulpan Dumitru propune consiliului local sa inaintze adrese catre Presedentia Romaniei, 
Parlamentul Romaniei si Guvernului Romaniei prn care sa solicite deblocarea bugetului local al municipiului 
Alexandria. 

Nemaifiind si alte subiecte pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
 
 

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


