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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 29 februarie 2012, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 15 consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii
consilieri Jieanu Eugen Gabriel, Negreanu Florea, Rinescu Marian, Nastase Stefan, Tanase Florentiu
si-au depus demisiile iar dl consilier Draghici George este  absent nemotivat.

Dl. presedinte de sedinta Stefan Tabacitu arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1)
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.

Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru.

Au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de
zi, secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media.

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 26
ianuarie 2012, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si pentru
ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 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 03
februarie 2012, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

In continuare, dl. presedinte de sedinta, Stefan Tabacitu, da cuvantul d-lui. Primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 594 din 23 februarie 2012 si prin adresa nr. 5101 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul „ Reabilitare strada Agricultori, tronson strada Dunarii – strada Mircea cel Batran”;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea calitatii mediului prin Reabilitare Parc Catedrala in
municipiul Alexandria”;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual de executie a lucrarilor de
reabilitare si reparatii strazi 2012;

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 158/2007 privind
aprobarea Regulamentului propriu al serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport,
depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau
abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria si desemnarea ca operator a S.C. ALEXSAL PREST
S.A. Alexandria;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea
capitalului social al S.C. PIETE SI TARGURI Alexandria S.R.L.;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea
capitalului social al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L.  Alexandria ;

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice,
sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria pe anul 2012;

- Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane
fizice;

- 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;
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- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de
personal ale Serviciului public de interes local ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE
PROTECTIE SOCIALA 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 281A, CV
59;

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 51A;

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 51B;

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria
in proprietatea publica a statului si in admininistrarea reprezentantilor expropriatorilor a unor bunuri
imobile, afectate de lucrari de utilitate publica;

- Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare, catre Scoala Postliceala Sanitara
Alexandria, a unor spatii cu terenul cota-indiviza aferent, apartinand domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria;

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr 1 si Anexei nr 6 la HCL nr.
250/29.10.2009 privind prelungirea liniei de creditare catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria,
in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic;

- 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;

- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii – strada C.
Brancoveanu;

-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 introducerea  pe ordinea de zi a
urmatorului proiect de hotarare:

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui imobil, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona DJ Alexandria-Laceni.

Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot
ordinea de zi 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
actualizarii indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „ Reabilitare strada Agricultori,
tronson strada Dunarii – strada Mircea cel Batran” dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si
se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea
actualizarii indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea calitatii
mediului prin Reabilitare Parc Catedrala in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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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
Programului anual de executie a lucrarilor de reabilitare si reparatii strazi 2012 dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 158/2007
privind aprobarea Regulamentului propriu al serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune
la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 18 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 aprobarea Regulamentului de blocare,
ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria si desemnarea ca operator a S.C.
ALEXSAL PREST S.A. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea aportului
Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. PIETE SI TARGURI Alexandria
S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Toader Dumitru spune ca pentru a aproba aceasta majorare de capital era necesara
o analiza economica efectuata de comisia de cenzori.

Spune ca daca directorul societatii nu este prezent nu va vota acest proiect de hotarare. Tot
dansul intreaba daca este cineva in sala care sa poata spune ce valoare are capitalul social si pentru ce
se cere aceasta majorare.

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta societate administreaza niste bunuri care nu le
apartin, aceste bunuri sunt ale municipiului. Pentru a desfasura o activitate normala li s-a dat spre
administrare mesele si parcarile pentru a avea banii de salarii. Tot dansul spune ca s-a renovat cupola
si s-au achizitionat mese din fibra de sticla unde societatea a participat cu o suma mica de bani. Acesti
banii sunt pentru investitii, nu pentru plata salariilor.

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca o parte din acesti bani sunt si pentru lucarile de raparatii de
la tubulatura de ventilatie.
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru”, o „abtinere” (dl consilier Marzan Niculae) si un
vot „impotriva”(dl consilier Toader Dumitru).

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la
majorarea capitalului social al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L.  Alexandria dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea
principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul
Alexandria pe anul 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu14 voturi
„pentru” si o „abtinere” (dl consilier Toader Dumitru).

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor
persoane fizice, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi .

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea
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 si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a
numarului de personal ale Serviciului public de interes local ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR
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SOCIALE PROTECTIE SOCIALA Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se
aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la declararea ca bunuri
apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune
la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren ,
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr.
281A, CV 59 , dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii .

Dl consilier Marzan Niculae spune ca nu doreste sa se mai permita subcontractarea
contractelor de concesiune. Deoarece in intersectia strazilor Dunarii cu 1 Decembrie s-a acordat in
concesiune o suprafata de teren catre o persoana si acum acea persoana inchirieaza spatiul construit
pe acel teren.

Dl primar spune ca pe fond este absolut corect ceea ce spune dl consilier Marzan Niculae, in
contractul de concesiune incheiat la acea vreme s-au impus anumite conditii si un obiect de activitate
care trebuie respectat. La vremea respectiva s-a aprobat un PUD care prevede exact cum se va
dezvolta zona respectiva. Toate constructiile care se vor face in acea zona vor fi toate la fel.

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la concesionarea prin
licitatie publica a unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 51A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se
aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la concesionarea prin licitatie publica a unui teren ,
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr.
51B, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la trecerea din
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proprietatea publica a municipiului Alexandria in proprietatea publica a statului si in admininistrarea
reprezentantilor expropriatorilor a unor bunuri imobile, afectate de lucrari de utilitate publica, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la darea in administrare, catre Scoala Postliceala
Sanitara Alexandria, a unor spatii cu terenul cota-indiviza aferent, apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca
nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la trecerea din
proprietatea publica a municipiului Alexandria in proprietatea publica a statului si in admininistrarea
reprezentantilor expropriatorilor a unor bunuri imobile, afectate de lucrari de utilitate publica, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea Anexei nr 1 si Anexei nr 6 la HCL
nr. 250/29.10.2009 privind prelungirea liniei de creditare catre S.C. TERMA SERV S.R.L.
Alexandria, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Toader Dumitru spune ca are o nelamurire si intreaba daca se prelungeste linia de
creditare inclusiv cu terenul scos la vanzare in proiectul de hotarare viitor aflat pe ordinea de zi care
urmeaza sa fie dezbatut in vederea aprobarii, in aceasta sedinta. Proiectul viitor va diminua acesta
suprafata si intreaba daca va fi actualizata ulterior aprobarii sau se actualizeaza acum.

Dl primar Victor Dragusin spune ca se reactualizeaza aceasta anexa. Tot dansul spune ca din
16 miliarde lei vechi Terma Serv a restituit 4 milarde lei vechi restul de 12 miliarde lei vechi nu mai
au posibiliatea sa plateasca. Banca a venit sa execute garantiile date de Consiliul local. Am convenit
cu cei de la BCR sa incercam sa vindem noi garantiile cu acordul lor, dar banii din vanzarea terenului
sa revina BCR-ului. Daca ar vinde banca ar obtine preturi mult mai mici si este de preferat sa vindem
noi, pentru a mai salva din aceste terenuri de executare silita.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca soarta acestui teren poate fi decisa numai de Consiliul
local , dar Consiliul local si BCR nu au purtat nicio discutie. Tot dansul spune ca Consiliul local
trebuia sa solicite avizul expres pentru aceasta vanzare. Dupa parerea dansului acestia erau pasii care
trebuiau urmati dar are incredere in dl primar.

Dl primar Victor Dragusin spune ca reprezentantii bancii au solicitat ca municipiul sa faca
primul pas iar banca urmeaza sa dea un aviz favorabil pentru aceasta vanzare.

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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x
x x

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii
comerciale modulare, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,
situate in Piata Peco, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, situat in Piata Unirii – strada C. Brancoveanu, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.

Dl consilier Mihailiteanu George spune ca la acest proiect de hotarare nu va participa la
deliberare si adoptare deoarece are un interes patrimonial.

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” (dl consilier Mihailiteanu George nu a votat).

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 unui imobil,
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona DJ
Alexandria-Laceni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl primar Victor Dragusin spune ca va face un amendament la acest proiect de hotarare in
sensul ca se va prevede la art. 2 ca scoaterea la licitatie a acestui teren se va face numai dupa ce se va
obtine avizul din patrea BCR.

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca nu va aviza de legalitate acest proiect de hotarare deoarece
terenul nu este liber de sarcini. Banca inca nu a trimis un aviz in acest sens , au trimis o adresa din
care reiese ca vor inainta un astfel de aviz. Dansul spune ca trebuie asteptat intai avizul si dupa aceea
se va initia proiectul de hotarare.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca respectiva hotarare va produce efecte dupa obtinerea
avizului din partea BCR-ului, acum se poate aproba, dar hotararea va fi aplicata cand banca va trimite
avizul in acest sens.

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu doreste sa-l puna pe dl secretar in postura de a nu
contrasemna hotararea si propune Consiliului local sa nu voteze aceasta hotarare.

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si este respins cu 15 „abtineri”.

In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 1768 din 27.02.2012 al 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 2012, 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. 1767 din 27.02.2012 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii

de pana in 732,80 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna martie 2012,
conform HCL nr. 202 din 30.09.2010.
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Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1759/ 27.02.2012 cu beneficiarii de ajutoare de urgenta pentru incalzirea

locuintei conform HCL 253/2011.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 1760/27.02.2012, al AASPS Alexandria care priveste acordarea unui ajutor de

urgenta d-lui Hariton Marius-Sandel pentru achizitionarea sau inchirierea unui aparat Auto CPAP.
Dl consilier Toader Dumitru propune acordarea sumei de 1.000 lei pentru a inchiria

respectivul aparat pe o perioada de 5 luni.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Toader Dumitru si se aproba

cu unanimiate de voturi.
-Referatul nr. 1761/27.02.2012 al AASPS Alexandria care priveste acordarea unui ajutor de

urgenta in cunatum de 3449,18 d-nei Enache Victoria pentru plata restantelor la energie electrica.
Dl presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 3500 lei se se aproba cu unanimitate de

voturi.
-Raportul AASPS Alexandria cu privire la activitatea desfasurata de asistentii personali ai

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2011.
Consiliul local a luat act de prezentul raport.
-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 3392/22.02.2012 cu privire la

rezilierea contractului de concesiune nr. 30320 din 10.12.2009 pentru terenul in suprafata de 16.00,
situat in str Bucuresti, nr. 701 A (zona blocului 701C).

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului
Alexandria si se aproba cu unanimitate de voturi.

-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 5232 din 24.02.2012 , cu privire
la solicitarile din anul 2011 si 2012, in temeiul Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri
si luptatori care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

Dl consilier Toader Dumitru spune ca din aceasta lista lipseste d-na Roman (Oniga) Simona si
doreste sa fie prinsa si dansa.

Dl consilier Marzan Niculae spune ca trebuie contactate asociatiile revolutionarilor care sa
trimita o situatie centralizata pentru toti membrii lor cu astfel de doleante.

Consiliul local a luat act de punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria.
-informarea nr 494 din 21.02.2012, a SC TERMA SERV SRL Alexandria cu privire la

contractul de cofinantare nr. 2104 /04.10.2011 intre SC TERMA SERV SRL si SC WIROM GAS SA
Bucuresti.

Consiliul local a luat act de informarea SC TERMA SERV SRL Alexandria.
-solicitarea nr. 8/16.02.2012 a SC TRANSVALADY SRL, prin care solicita avizul Consiliului

local pentru a putea opri microbuzele si autobuzele care le apartin in statia „Vento” contra cost.
Dl consilier Mihailiteanu George spune ca pe strada Gheorghe Doja s-a format o statie unde

autobuzele opresc si preiau calatori in mod nelegal si doreste sa se ia masuri pentru ca autobuzele sa
nu mai opreasca in acea zona.

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este normal ce se intampla deoarece exista o hotarare
de consiliu local cu locurile unde au voie sa opreasca.

Dl presedinte de sedinta doreste  ca Politia Locala sa faca ordine in aceste cazuri.
Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si este respinsa cu 15 „abtineri”.
-cererea d-lui Goicu Florea prin care solicita scutirea de taxa de salubrizare si detalii cu privire

la plata gunoiului de catre persoanele detinatoare de imobile care nu au contract cu SC ALEXSAL
PREST SA Alexandria.

Dl presedinte de sedinta spune ca persoana respectiva va primi un raspuns scris in care i se va
aduce la cunostinta obligativitatea achitarii acestei taxe  daca nu are contract de ridicare a gunoiului.

-adresa nr. 419/15.02.2012 a SC TERMA SERV SRL Alexandria care solicita suma de
117.009 lei.
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Dl primar Victor Dragusin spune ca suma respectiva va fi prevazuta la urmatoarea rectificare
bugetara in limita fondurilor disponibile.

-referatul 4375/15.02.2012 al AASPS Alexandria prin care propune prelungirea perioadei de
cazare in adapostul pentru familii defavorizate cu 6 luni pentru dl Parolea Calaras si familia sa.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de prelungire a perioadei de cazare  cu 6
luni si se aproba cu unanimitate de voturi.

-informarea nr. 5233/24.02.2012 a Primarului municipiului Alexandria cu privirea la
solicitarea Inspectoratului Scolar al judetului Teleorman de stabilirea a circumpscriptiilor scolare in
municipiul Alexandria.

Dl primar Victor Dragusin spune ca va organiza o dezbatere publica la care sa participe
directorii unitatilor de invatamat, consiliile de administratie, comitetele de parinti si profesori pentru a
se explica situatia si pentru a prezenta implicatiile unei astfel de decizii.

-Dl presedinte de sedinta prezinta demisiile consilierilor locali ai PDL si propune ca la
urmatoarea sedinta ordinara de Consiliu local sa se initieze proiecte de hotarare pentru vacantarea
acestor locuri.

-adresa nr. 532/27.02.2012  a SC TERMA SERV SRL Alexandria care solicita suplimentarea
bugetului cu suma de 68.492 lei.

Dl primar Victor Dragusin spune ca suma respectiva va fi prevazuta la urmatoarea rectificare
bugetara in limita fondurilor disponibile.

-adresa nr. 533/27.02.2012  a SC TERMA SERV SRL Alexandria care solicita suplimentarea
bugetului cu suma de 663.109,16 lei.

Dl primar Victor Dragusin spune ca suma respectiva va fi prevazuta la urmatoarea rectificare
bugetara in limita fondurilor disponibile.

-informarea nr. 557/28.02.2012 a SC TERMA SERV SRL Alexandria cu privire la spargerea
magaziei la CT ZONA si organizarea serviciului de paza a obiectivelor care apartin SC TERMA
SERV SRL Alexandria, care cuprinde doua variante:

1.asigurarea pazei cu personal propriu evitand totodata disponibilizarea unor angajati, dar se
necesita calificarea unui numar de 16 persoane cu atestat de paza.

2.asigurarea pazei cu firme specializate dar foarte costisitoare fata de varianta sus mentionata
cu personal propriu.

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta informare nu este clara in sensul ca nu sunt
stabilite costurile pentru fiecare varianta prezentata. Tot dansul spune ca ar prefera ca paza sa fie
asigurata de personalul propriu.

Consiliul local a luat act de informarea prezentata.
Dl consilier Toader Dumitru doreste ca in sedinta din luna martie pe ordinea de zi sa fie

cuprins proiectul de hotarare de asociere intre Municipiul Alexandria si cei cu tonetele din piata.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,
Consilier,

Stefan Tabacitu Jr. Iulian Purcaru


