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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 28 octombrie 2010 , 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) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
un consilier fiind absent motivat (dl.Marzan Niculae).  
 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 30 
septembrie 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. 2083 din 19 octombrie 2010 si prin adresa nr. 20338 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2010. 
             -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2011; 
             -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 avalizarea unui bilet la ordin in vederea asigurarii platii 
combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populatia din municipiul Alexandria in 
luna noiembrie 2010; 

-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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
convenabile din municipiul Alexandria pentru anul 2011 si constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte convenabile si intocmirea listei de prioritati. 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale 
din municipiul Alexandria pentru anul 2011 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte sociale si intocmirea listei de prioritati; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in Piata Peco 
pozitia 1; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii de autoturisme; 
 -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 vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Cuza Voda nr. 98 B; 
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- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Dunarii, zona bloc G100; 
             -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu CS Kanazawa 
Alexandria in vederea desfasurarii activitatii de karate;                                                                                        
             -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia copiilor si 
adultilor cu autism Teleorman in vederea desfasurari activitatilor specifice de autism; 
             -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii “Centrul de Informare pentru Cetateni”; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata pentru 
populatie in municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru montarea de 
centrale termice de scara in municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la delegarea administrarii terenurilor si cladirilor in care isi 
desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, catre 
consiliile de administratie ale acestora; 
             -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea denumirii unor strazi din municipiul Alexandria; 

- 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 urmatorului 
proiect de hotarare: 
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2011; 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
             -Proiect de hotarare cu privire la modificarea elementelor de identificare ( lungime si 
suprafata) ale strazii Horia Closca si Crisan din municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de 
personal ale Serviciului Public de Interes Local “Administratia Activitatilor Sociale,Protectie Sociala” 
Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie 
termica furnizata  in sistem centralizat din bugetul local al municipiului Alexandria pentru perioada 
noiembrie – decembrie 2010 si ianuarie-martie 2011.     
 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 rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010, 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 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 fata de lista prezentata la comisii a hotarat ca in Consiliul 
de Administratie al gradinitei nr. 7, in locul d-lui Filip Constantin sa faca parte dl. Oana Ovidiu iar in 
Consiliul de Administratie al Liceul Mircea Scarlat in locul d-lui Tabacitu Stefan sa faca parte dl Filip 
Constantin. 
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Nemaifiind si alte discutii , dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot cu prpunerea d-lui primar si se aproba  19 voturi “pentru” si o “abtinere” (dl consilier Filip 
Constantin). 
 

x 
x  x 

 
  In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la avalizarea unui bilet la ordin in vederea asigurarii 
platii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populatia din municipiul Alexandria 
in lunile noiembrie- decembrie 2010; 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca incepand cu data de 1 ianuarie 2011 consiliul local nu mai 
poate avaliza bilete la ordin in vederea asigurarii platii combustibilului pentru producerea energiei 
termice.  

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  aprobarea 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata , il supune la vot 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 criteriilor pentru repartizarea 
locuintelor convenabile din municipiul Alexandria pentru anul 2011 si constituirea comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte convenabile si intocmirea listei de prioritati 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 aprobarea criteriilor 
pentru repartizarea locuintelor sociale din municipiul Alexandria pentru anul 2011 si constituirea 
comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si intocmirea listei de prioritati, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl Natase Stefan propune ca din aceasta comisie sa faca parte si doi reprezentanti ai opozitiei 
si anume dl consilier Toader Dumitru si dl consilier Filip Constantin. 

Dl primar Victor Dragusin este de acord cu propunerea d-lui consilier Nastase Stefan. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 

Nastase Stefan si se aproba cu  18 voturi „pentru”, un vot „impotriva”(dl consilier Tabacitu Stefan) si 
1 „abtinere”(dl consilier Filip Constantin). 
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 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
amendamentul d-lui Nastase Stefan, il supune la vot si se aproba cu 19  voturi „pentru” si 1 „abtinere 
(dl consilier Tabacitu Stefan). 
        

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 
comercial modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in 
Piata Peco pozitia 1, 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 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 inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii de 
autoturisme, 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 vanzarea cu drept de 
preemptiune a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 
situat pe str. Cuza Voda nr. 98 B, 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 si se aproba cu 17 voturi 
„pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Nastase Stefan si Jieanu Eugen). 

Dl consilier Toader Dumitru a plecat de la lucrarile sedintei. 
 
  

 
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 la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Dunarii, zona 
bloc G100, 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 si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 
„abtineri”(d-nii consilieri 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 la asocierea 
municipiului Alexandria cu CS Kanazawa Alexandria in vederea desfasurarii activitatii de karate, 
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 la asocierea 
municipiului Alexandria cu Asociatia copiilor si adultilor cu autism Teleorman in vederea desfasurari 
activitatilor specifice de autism, 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitii “Centrul de Informare pentru Cetateni”, 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 16 voturi “pentru” si 3 “abtineri”(d-nii consilieri Nastase Stefan, 
Jieanu Eugen, Ranescu 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 aprobarea pretului 
local al energiei termice facturata pentru populatie in municipiul Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii 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. 
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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 studiului de fezabilitate pentru 
montarea de centrale termice de scara in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  

Dl consilier Nastase Stefan spune ca este o noutate in acest oras si il roaga pe dl director al 
TERMA SERV sa explice cetatenilor municipiului ce se va face dupa aprobarea acestui studiu de 
fezabilitate. 

Dl director Traian Constantinescu spune ca acest sistem doreste sa elimine pierderile, prin 
montarea de centrale la scara vor fi eliminate pierderile dintre punctele termice si scarile blocurilor. 
Aceste centrale for functiona pe gaz metan si pretul lunar va fi de aproximativ 200 lei pentru 
furnizarea de apa calda si caldura. 

Tot dansul spune ca se va organiza o licitatie publica electronica pentru creditul furnizor si 
pentru achizitionarea si montarea centralelor. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca locuitori condomeniului 20 sunt interesati de montarea de 
asemenea centrale. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in zona de sud a orasului se vor face centrale termice cu 
peleti cu sustinere financiara de la Ministerul Economiei pentru energie verde, s-ar putea realiza cu 
subventii. Pretul Gcal va fi de aproximativ 50 lei. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca municipiul Zalau a reactivat sistemul de incalzire 
centralizat si il sfatuieste pe dl director Traian Constantinescu sa se intereseze la municipiul Zalau 
cum au reusit sa refaca sistemul centralizat. 

Dl consilier Filip Constantin spune ca centrala rezolva problema apei calde si a caldurii dar 
poate face ceva pentru a rezolva si problema apei din subsoluri? 

Dl primar Victor Dragusin spune ca printro hotarare de consiliu local s-a stabilit o taxa 
speciala pentru evacuarea subsolurilor, insa cetatenii municipiului nu au dorit o astfel de solutie. 

Tot dansul arata ca aceste centrale nu rezolva problema apei din subsoluri si conductele vechi 
nu vor mai fi folosite. 

Apa calda nu va exista din prima faza pentru ca reteaua nu permite.Trebuie o revizie pe care o 
va face investitorul. Pana acum municipiul Braila, Pitesti, Targu Mures au adoptat acest sistem . Patru 
scari din municipiu vor fi scari pilot. 

Dl consilier Nastase Stefan propune ca atunci cand vor fi selectate scarile care vor fi pilot sa 
se aiba in vederea ca respectivele scari sa nu aiba datori. 

Dl Filip Constantin doreste revenirea cu explicatii , pentru rezolvarea evacuarii mizeriei din 
subsolurile blocurilor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acesta problema va fi rezolvata prin societatea nou 
infiintata SC TR ADRMINSITARE IMOBILE SRL. 

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 delegarea 
administrarii terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, catre consiliile de administratie ale acestora, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
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Dl Filip Constantin intreaba daca s-a discutat cu conducerea inspectoratului scolar sau cu 
conducerea unitatilor de invatamant, pentru ca sunt anumite unitati de invatamant care nu pot prelua 
aceste terenuri. 

Dl Secretar Iulian Purcaru spune ca se deleaga catre Consiliul de Administratie al unitatilor de 
invatamant, nu catre Inspectoratul Scolar. 

Dl consilier Filip Constantin spune ca Inspectoratul Scolar manageriaza intreaga activitate de 
invatamant . 

Dl consilier Nastase Stefan intreaba daca li se da si posibilitatea financiara. 
D-na Panagoret Ioana spune ca trebuie facuta delegarea deoarece este vorba de procesul de 

descentralizare a invatamantului. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost desfiintat compartimentul din cadrul aparatului de 

specialitate care se ocupa de administrarea scolilor pentru a se putea incadra in numarul de personal 
impus de guvernul Romaniei. 

Tot dansul spune ca bugetul unitatilor de invatamant nu a fost redus comparativ cu anul trecut 
dar in primele noua luni ale acestui an cheltulielile cu intretinerea unitatilor de invatamant au crescut 
cu 103% fata de anul trecut. 

Liceul pedagogic are datorie la TERMA SERV DE 462 milioane lei , bani pe care nu i-a 
achitat, daca conducatorii de institutii de invatamant nu-si fac treaba nu vor primi niciun ban in plus. 

Dl consilier Filip Constantin spune ca scolile vor trebui se demareze proceduri de scoatere la 
licitatie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca daca unitatile de invatamant nu fac fata se pot adresa 
municipului pentru asistenta. 

Dl consilier Filip Constantin propune ca specialistii din primarie sa confere asistenta 
conducerii unitatilor de invatamant. 

Dl consilier Pana Ion spune ca trebuie sa se faca descentralizarea , dar va fi foarte greu pentru 
ca in statele europene sunt numiti manageri in fruntea unitatilor de invatamant , nu dascali ca la noi.  

Tot dansul spune ca este de acord cu descentralizarea dar unitatile sa se incadreze in bugetul 
acordat de comunitatea locala. 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca in occident contribuie si parintii pentru reparatia scolilor. 
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 atribuirea denumirii unor strazi din municipiul 
Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca in viitor anumite strazi sa poarte numele primarilor 
decedati.  

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 modificarea 
elementelor de identificare ( lungime si suprafata) ale strazii Horia Closca si Crisan din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind dl. presedinte de sedinta 
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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 organigramei, a statului de functii si 
numarului de personal ale Serviciului Public de Interes Local “Administratia Activitatilor Sociale, 
Protectie Sociala” 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 
 

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 pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata  in sistem centralizat din bugetul local 
al municipiului Alexandria pentru perioada noiembrie – decembrie 2010 si ianuarie-martie 2011, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Nastase Stefan spune ca doareste ca anchetele sociale sa se faca mai sever decat 
in prezent pentru ca multi oameni sunt plecati in strainatate si primesc ajutoare. 

Dl consilier Filip Constantin spune ca cei care pleaca in strainatate nu pleaca de drag. 
Dl primar Victor Dragusin  spune ca procedura de acordare a ajutoarelor este stabilita de OG 

5/2003. 
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, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
            -Adresa nr. 6354 din 25.10.2010 a AASPS prin care solicita aprobarea tabelului cu persoanele 
care beneficiaza de gratuitatea transportului in comun dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

-Adresa nr. 6355 din 25.10.2010 a AASPS prin care solicita aprobarea tabelului cu persoanele 
cu pensii sub 600 lei ,care beneficiaza de gratuitatea transportului in comun dl. presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Adresa nr. 6483 din 28.10.2010 a AASPS prin care solicita aprobarea tabelului cu persoanele 
cu pensii sub 600 lei ,care beneficiaza de gratuitatea transportului in comun dl. presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Adresa nr. 6484 din 28.10.2010 a AASPS prin care solicita aprobarea tabelului cu persoanele 
revolutionare , care pot beneficia de gratuitatea transportului in comun. 

Dl consilier Nastase Stefan propune ca de aceasta gratuitate sa beneficieze numai persoanele 
care au fost ranite sau urmasi persoanelor care au decedat in revolutia romana din 1989. 
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 Dl. presedinte de sedinta il supune la vot propunerea d-lui Nastase Stefan si se aproba cu 17 
voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-ni consilieri Draghici George si Pisica Gheorghe). 

-Referatul nr. 6366 din 25.10.2010 a AASPS privind sustinerea financiara pentru continuarea 
studiilor la Universitatea Valahia -Filiala Alexandria – facultatea de Stiinte Administrative, Politice si 
Juridice. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul AASPS si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 6365 /25.10.2010, privind sustinerea financiara pentru continuarea 

studiilor la Universitatea Bioterra-Filiala Alexandria – Facultatea de Control si Expertiza Produselor 
Alimentare a d-lui Cioaca Florin din municipiul Alexandria str. Cuza Voda, nr.152. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul AASPS si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 6398 /26.10.2010, privind sustinerea financiara pentru continuarea 

studiilor la Universitatea Bioterra-Filiala Alexandria – Facultatea de Control si Expertiza Produselor 
Alimentare a d-lui Tirlea Sorin - Florin din municipiul Alexandria str. Dunarii, nr. L 2, sc. B, ap. 20. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul AASPS si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Informarea nr. 20388 din 20.10.2010 a Serviciului Comercial si Administrare Fond Locativ 

referitor la activitatea desfasurata in autogara din str. Cuza Voda nr. 123. 
Dl Nastase Stefan spune ca detine informatii privind un control ARR si intreaba de ce 

inspectori de teren care s-au deplasat la autogara nu au cerut si nota de control ARR. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca ARR nu dadea aviz favorabil, activitatea autogarii 

era suspendata.  
- punctul de vedere  al primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea contractului 

nr. 7445/02.08.1995 pentru terenul in suprafata de 12.00 mp, din strada Dunarii, nr. 139 de catre SC 
SIMPLU SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al d-lui primar si se aproba cu 15 
voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Filip Constantin , Nastase Stefan). 
 -Punctul de vedere al Primarului Municipiului Alexandria nr. 21431 din 25.10.2010 cu privire 
la preluarea contractului de inchiriere nr. 5976/06.05.1998 pentru modulul din aluminiu, pozitia 9, 
situat in piata Unirii, de catre SC SURUGIU CAMI SRL de la SC CRIBENA COM SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al d-lui primar si se aproba cu 15 
voturi „pentru” si 2 „abtineri”(d-nii consilieri Filip Constantin , Nastase Stefan). 
 -cererea d-nei Moise Ana inregistrata la numarul 19297 din 08.10.2010 solicita reducerea 
chiriei pentru spatiul comercial pe care il detine in Piata Centrala din mun Alexandria. 
 Dl Primar Victor Dragusin spune ca acesta reducere de pret se poate face numai prin hotarare 
de consiliu local.Tarifele de inchiriere sunt stabilite unitar pentru fiecare zona in parte. 
 Dl Viceprimar Voicu Ioan spune ca este de acord sa se modifice hotararea consiliului local dar 
trebuie sa i se dea si petentei o garantie ca va fi ajutata. 
 Dl consilier Pana Ion spune ca scaderea trebuie facuta pentru toata lumea dar trebuie sa se 
aiba in vedere consecintele asupra bugetului local. 
 Dl consilier Filip Constantin spune ca trebuie reduse dar doar pe perioada crizei. 
 Dl consilier Jieanu Eugen spune ca nu se poate veni cu o scadere doar pentru o persoana ci 
pentru toata lumea. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca va initia un proiect de hotarare prin care va propune 
scaderea chiriilor dar pentru o perioada limitata. 
 -Adresa nr 9620 din 20 octombrie 2010 a Consiliului Judetean Teleorman care declina 
competenta catre Consiliul Local al municipiului Alexandria deoarece blocurile CO 1 si CO 2 din 
Alexandria fac parte din patrimoniul municipiului Alexandria . 

Dl presedinte de sedinta supune la vot  adresa Consiliului Judetean Teleorman si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-Adresa nr. 65/26.10.2010, a CS Universitatea Alexandria care solicita prelungirea 
contractului de asociere si suma de 40.000 lei pentru a participa la competitiile sportive. 

-Dl presedinte de sedinta spune ca vor primi bani cand se va adopta bugetul pe anul 2011. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot prelungirea contractului de asociere si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-Cererea d-lui Selea Marin care solicita punerea in aplicare a deciziei civile nr.619R/2008 
pronuntata de tribunalul Teleorman. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca familia Selea doreste ca terenul care se suprapune sa i se 
dea in parcul industrial al municipiului. 

-Dl consilier Nastase Stefan spune ca trebuie prezentata o situatie clara consiliului local si o 
expertiza tehnica, sa se refaca toate masuratorile sa se vada daca exista sau nu suprapunere. 

-Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest momentul familia Selea are depusa o plangere 
penala impotriva dansului la politia municipiului Alexandria. 

Dl Filip Constantin spune ca toate celelalte titluri de proprietate sunt acordate legal si ca nu se 
poate lua o hotarare pana nu se termina ancheta penala. 

-Dl consilier Nastase Stefan spune ca trebuie ceruta situatia exacta la cadastru si APIA.  
-Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Nastase Stefan si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 
 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,           
                                 Ganea Filica                                                                  Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


