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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 29.09.2011 , 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 19  
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Rinescu Marian si 
Jieanu Eugen 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 30 august 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. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 12 septembrie 
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. 1633 din  22 septembrie 2011 si prin adresa nr.  18365 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea locatiilor unde se pot desfasura adunari publice in 
municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunarilor publice din  municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
convenabile pentru anul 2012 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte convenabile pentru intocmirea listei de prioritati; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale 
pentru anul 2012 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria a unei unitatii locative si schimbarea destinatiei acesteia din 
„locuinta convenabila in locuinta sociala; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor tehnice ale imobilelor cu destinatia 
puturi, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, aflate pe teritoriul 
cadastral al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria in vederea montarii de catre SC TERMA SERV SRL a 
unor centrale termice; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in  administrare catre SC TERMA SERV SRL 
Alexandria, a unor utilaje – centrale termice apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la darea in  folosinta gratuita catre Directia Judeteana de 
Statistica Teleorman , a unui spatiu situat in str. Ion Creanga, nr. 54, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la HCL 283/21.12.2009 cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, amplasate in Piata Peco; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 88/12.04.2011, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „ Strand 
Vedea”; 

-Proiect de hotarare cu privire la  modificarea anexei la HCL nr. 164/19.12.2007 cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si extinderea 
retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania” EUROPEAID / 119083/D/SV/RO ; 
Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4; 

-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor 
mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L. ALEXANDRIA; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), „Construire 
Atelier si Locuinta de Serviciu” in municipiul 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 Libertatii nr.167; 

-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 Cuza Voda nr.113 B; 

-Proiect de hotarare cu privire la  vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 250; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
 -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 scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor mijloace 
fixe aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L. 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 
Libertatii nr.167 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor  proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria; 
        -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr.II la HCL 113/31.05.2011 privind 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr.188/26.07.2011 privind inchirierea prin 
licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Negru Voda, zona Scoala nr. 2. 

 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. 
 Dl presedinte de sedinta, propune ca inainte de a se intra in ordinea de zi propriuzisa, sa se discute 
punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria, nr. 18597 din 26.09.2011, cu privire la obtinerea 
acordului de debransare a locatarilor de la sistemul centralizat de energie termica a blocurilor ANL –S2, S3 si 
S4, din municipiul Alexandria. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt foarte multe cereri in acest sens, insa trebuie retinut ca aceste 
blocuri sunt prinse in zona de incalzire unitare prin hotarare a consiliului local deoarece au centrala proprie de 
cartier. Avand sistem separat de incalzire tariful ar putea fi micsorat, daca se vor debransa numai o parte , 
ceilalti vor suporta toate cheltuielile. 
 Dl Traian Constantinescu, director al SC TERMA SERV SRL spune ca pretul de productie al unei gkal 
ar costa aproximativ 320 lei, iar pretul de facturare va ajunge la aproximativ 500, 600 lei. Tot dansul spune ca 
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in cazul in care hotararea prin care a fost stabilita zona unitara se va anula,nu se vor mai primi  bani de la 
guvernul Romaniei.  
 Dl consilier Toader Dumitru spune ca trebuie sa se dea voie oamenilor sa se debranseze deoarece sunt 
captivi in aceasta zona unitara care nu este performanta. 
 Dl consilier Marzan Niculae spune ca este de acord cu debransarea deoarece este vorba de un numar 
mare de solicitari si locatarii nu mai au bani sa plateasca factura la energia termica. 
 Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca trebuie sa se aduca la cunostinta celor care raman bransati in 
continuare sa-si gaseasca surse altenative de incalzire. 
 Dl Paraschiv Catalin reprezentantul blocului ANL S2 spune ca in curand oamenii nu vor mai avea de 
unde sa plateasca facturile si este mai bine sa se gospodareasca fiecare cum poate. 
 Dl consilier Tabacit Stefan intreaba ce se va intampla cu cetatenii care doresc sa se debranseze si au 
datorii la plata intretinerii. 
 Dl Traian Constantinescu, director al SC TERMA SERV SRL spune ca aceste datorii se gasesc la 
cetatenii care nu doresc debransarea. 
 Dl Viceprimar Voicu ioan spune ca nu se poate lua o hotarare acum si doreste sa se faca o analiza 
amanuntita. 
 Dl consilier Tanase Florentiu spune ca este greu de luat o hotarare dar este dreptul fiecarui cetatean de 
a beneficia sau nu de un serviciu public si trebuie sa se gaseasca o solutie si pentru cei care nu pot plati. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt foarte multe elemente aleatorii, care nu pot fii stapanite, ca nu 
se poate stabili cate apartamente se vor debransa, deoarece oamenii se pot debransa oricand doresc, nu se 
debranseaza toti odata. In acest context este greu de estimat care va fi numarul de gigacalorii care vor fi 
repartizate pe fiecare apartament. Tot dl. primar mai spune ca fiind vorba de chiriasi ai consiliului local, nu de 
proprietari de apartamente, consiliul local este cel care stabileste regulile, deci daca se va initia sau nu un 
proiect de hotarare in acest sens. 
 Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, supune la vot propunerea de obtinere a acordului 
pentru initierea unui proiect de hotarare privind debransarea apartamentelor respective de la sistemul 
centralizat de incalzire si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Pana Ion). 

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 desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de administratie ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae credea ca de aceasta data vor fi propusi si consilieri locali de la opozitie. 
Dl presedinte de sedinta  roaga sa se faca propuneri pentru alegerea reprezentantilor Consiliului 

local al municipiului Alexandria in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria. 

Dl consilier Marzan Niculae propune ca din consiile de administratie ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat sa faca parte: 

Dl consilier Toader Dumitru, la gradinita de copii nr. 4, Liceul Teoretic Constantin Noica, si 
Grupul Scolar Tehnic Alexandria, dl consilier Jieanu Eugen la Gradinita de copii cu orar prelungit nr. 
6, Liceul teoretic „ Al I Cuza” si Scoala Postliceala Sanitara Alexandria, dl consilier Nastase Stefan, 
la Gradinita de  copii nr. 7 si Scoala generala cu cls I-VIII „Stefan cel Mare”,dl consilier Rinescu 
Marian , la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat si Scoala generala cu cls. I-VIII, nr. 7, dl consilier 
Tanase Florentiu, la Scoala generala cu cls. I-VIII, nr.5, Scoala generala cu cls I-VIII Alexandru 
Colfescu”, Gradinita de copii cu orar prelungit „Ion Creanga”, dl consilier Negreanu Florea la Scoala 
generala cu cls I-VIII „Mihai Vitezul”, Colegiul national „Al. D. Ghica”Alexandria. 

Dl viceprimar Calota Florica Ica renunta sa faca parte din consiliul de administratie la 
gradinita de copii nr. 4 si propune sa faca parte dl consilier Nastase Stefan care refuza. 

Dl consilier Tabacitu Stefan renunta sa faca parte din consiliul de administratie la Scoala 
generala cu cls I-VIII Alexandru Colfescu” si propune sa faca parte dl consilier Negreanu Florea care 
refuza.  
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Dl consilier Mihailiteanu George renunta sa faca parte din consiliul de administratie la 
Gradinita de copii cu orar prelungit „Ion Creanga” si propune sa faca parte dl consilier tanse Florentiu 
care refuza. 

Dl consilier Voicila Florea renunta sa faca parte din consiliul de administratie la Gradinita de 
copii cu orar prelungit nr. 10 si propune sa faca parte dl consilier Toader Dumitru. 

Dl consilier Oana Ovidiu renunta sa faca parte din consiliul de administratie la Gradinita de 
copii nr.  7 si propune sa faca parte dl consilier Jieanu Eugen. 

Dl consilier Bojan Cristian renunta sa faca parte din consiliul de administratie la Gradinita de 
copii cu orar prelungit nr. 6 si propune sa faca parte dl consilier Rinescu Marian. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consiler Marzan Niculae si este 
respinsa cu 5 voturi „pentru” (d-nii consilieri Marzan Niculae, Toader Dumitru, Negreanu Florea, 
Nastase Stefan, Tanase Floreantiu) si 14 abtineri. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca se va  proceda la vot secret si roga sa se faca propuneri 
pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Oana ovidiu, Bojan Cristian si Tabacitu Stefan. 
  Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui voceprimar Voicu Ioan si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 
 Dl primar Victor Dragusin roaga reprezentantii consiliului local in consiliile de administratie 
ale unitatilor de invatamant sa respecte legea si sa faca tot posibliul ca si directorii unitatilor de 
invatamant si restul membrilor consiliului de administratie sa respecte legea. 
 D-na consilier Panagoret Ioana spune ca aceste consilii de administratie vor functiona din luna 
decembrie conform unui ordin al ministrului invatamantului, ceea ce nu este corect deoarece ordinele 
ministrului trebuie sa fie subsecvente legii. 

Se trece apoi la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor se retrage pentru 
stabilirea rezultatului votului. 

Dl consilier Oana Ovidiu prezinta, in continuare, rezultatul votului secret: din totalul de 19 de 
consilieri prezenti, au fost 18 voturi valabil exprimate si 1 vot nul. 

 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de invatamant Numele si prenumele candidatului Rezultat voturi 

1. Gradinita de copii nr. 4 CALOTA FLORICĂ- ICĂ 17 pentru/ 1 
impotriva 

 -“-  1 nul 
2. Gradinita de copii cu p.p. nr. 6 BOJAN CRISTIAN 17 pentru/ 1 

impotriva 
 -“-  1 nul 

3. Gradinita de copii  nr. 7 OANĂ OVIDIU 17 pentru/ 1 
impotriva 

 -“-  1 nul 
4. Gradinita de copii cu p.p. “Ion 

Creanga” 
MIHĂILIŢEANU GEORGE 17 pentru/ 1 

impotriva 
 -“-  1 nul 

5. Gradinita de copii cu p.p nr.10 TOADER DUMITRU 16 pentru 
 -“-  3 impotriva 

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

GANEA FILICĂ 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- PANĂ ION 17 pentru/1 
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impotriva si unul 
nul 

 -“- VOICILĂ FLOREA 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
7. Scoala cu cls. I-VIII “Stefan cel 

Mare” 
DRĂGHICI GEORGE 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 -“- TULPAN DUMITRU 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- PANAGOREŢ IOANA 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

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

PISICĂ GHEORGHE 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- TĂBĂCITU ŞTEFAN 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

9. Scoala cu cls. I-VIII nr. 5 VOICU IOAN 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- MIHĂILIŢEANU GEORGE 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

10. Scoala cu cls. I-VIII nr. 6 VOICILĂ FLOREA 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- BOJAN CRISTIAN 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

11. Scoala cu cls. I-VIII nr. 7 PANĂ ION 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- TULPAN DUMITRU 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

12. Colegiul National “Al. D. Ghica” MIHĂILIŢEANU GEORGE 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- CALOTA FLORICĂ- ICĂ 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 -“- DRĂGHICI GEORGE 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
13. Liceul teoretic “Alexandru Ioan 

Cuza” 
VOICILĂ FLOREA 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 -“- VOICU IOAN 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- MURGĂ ION-CĂTĂLIN 17 pentru/1 



6 
 

impotriva si unul 
nul 

14. Liceul theoretic “Constantin 
Noica” 

TULPAN DUMITRU 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- PANAGOREŢ IOANA 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 -“- VOICU IOAN 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
15. Liceul Pedagogic “Mircea 

Scarlat” 
BOJAN CRISTIAN 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 -“- GANEA FILICĂ 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- PISICĂ GHEORGHE 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

16. Grupul Scolar Agricol  BOJAN CRISTIAN  17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- MURGĂ ION-CĂTĂLIN 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 -“- MIHĂILIŢEANU GEORGE  17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
17. Grupul Scolar Tehnic PANAGOREŢ IOANA 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 -“- DRĂGHICI GEORGE 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- OANĂ OVIDIU 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

18. Scoala Postliceala Sanitara 
Alexandria 

MURGĂ ION-CĂTĂLIN 17 pentru/1 
impotriva si unul 

nul 
 -“- TĂBĂCITU ŞTEFAN 17 pentru/1 

impotriva si unul 
nul 

 
  

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 „abtineri”, d-nii consilieri (Marzan Niculae si Nastase 
Stefan”). 
 

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 aprobarea locatiilor unde se pot 
desfasura adunari publice in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl  consilier Marzan Niculae spune ca locatiile trebuiau delimitate clar si pentru ca nu sunt se va abtine 
de la vot. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este atributul comisiei de avizare a adunarilor publice sa 
stabileasca perimetrul in functie de numarul de participanti la protest. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca este posibil ca aceasta hotarare sa fie atacata si este posibil ca 
intre timp , oamenii sa nu mai aiba unde sa protesteze. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pana acum trei ani se putea protesta numai la Casa de cultura si in 
padure, daca se delimiteaza locatia se limiteaza numarul de participanti. Tot dansul spune ca este convins ca 
aceasta hotarare va fii atacata in instanta. 

Dl consilier Tanase florentiu spune ca propunerea de delimitare a d-lui Marzan Niculae este pertinenta 
si o sustine. 

Dl consilier Pana Ion spune ca se constituie comisia de avizare a adunarilor publice care va functiona 
dupa un regulament care va fii adus la cunostinta publica. 

Dl consilier Pisica Gheorghe spune ca dreptul la libera asociere si manifestare este stabilit de 
constitutie in concluzie se poate manifesta in orice loc. 

Dl consilier Nastase Stefan doreste sa se aprobe si un traseu pentru marsuri. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  in forma 

prezentata si se aproba cu 14 voturi “pentru” si 5 “abtineri (d-nii consilieri Marzan Niculae, Toader 
Dumitru, Nastase Stefan, Tanase Florentiu si Negreanu Florea). 

 
 

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 de avizare a 
cererilor de organizare a adunarilor publice din  municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae intreaba de ce nu sunt nominalizati membrii comisiei. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu sunt nominalizate persoane deoarece sa intamplat ca persoanele 

nominalizate sa nu fie prezente si sa trimita inlocuitori care nu au venit cu imputernicire. S-a hotarat sa se 
constituie comisia doar cu functii pentru a evita astfel de situatii. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  in forma 
prezentata si se aproba cu 17 voturi “pentru” si 2 “abtineri (d-nii consilieri Marzan Niculae, 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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
convenabile pentru anul 2012 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte convenabile pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca se va  proceda la vot secret si roga sa se faca propuneri 
pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Oana ovidiu, Bojan Cristian si Tabacitu Stefan. 
  Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui voceprimar Voicu Ioan si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 
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Se trece apoi la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor se retrage pentru 
stabilirea rezultatului votului. 

Dl consilier Oana Ovidiu prezinta, in continuare, rezultatul votului secret: din totalul de 19 de 
consilieri prezenti, au fost 19 voturi valabil exprimate si toate 19 au fost „pentru”. 

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 aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuintelor sociale pentru anul 2012 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte convenabile pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va  proceda la vot secret si roga sa se faca propuneri 
pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Oana ovidiu, Bojan Cristian si Tabacitu Stefan. 
  Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui voceprimar Voicu Ioan si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

Se trece apoi la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor se retrage pentru 
stabilirea rezultatului votului. 

Dl consilier Oana Ovidiu prezinta, in continuare, rezultatul votului secret: din totalul de 19 de 
consilieri prezenti, au fost 19 voturi valabil exprimate si toate 19 au fost „pentru”. 

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 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria a unei unitatii locative si schimbarea destinatiei acesteia din 
„locuinta convenabila” in „locuinta sociala”, 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 stabilirea elementelor tehnice ale 
imobilelor cu destinatia puturi, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, aflate pe teritoriul cadastral al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

  Dl consilier Marzan Niculae intreaba care va fii redeventa si considera ca ar trebui stabilita acum. 
  Dl primar Victor Dragusin spune ca APA SERV plateste o redeventa anuala prin contractul de 

delegare a gestiunii. 
   Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu unanimiatate de voturi. 
x 
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x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria in vederea montarii de catre SC TERMA SERV SRL a 
unor centrale termice, 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 darea in  administrare catre SC 
TERMA SERV SRL Alexandria, a unor utilaje – centrale termice 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 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in  folosinta gratuita catre Directia Judeteana de 
Statistica Teleorman , a unui spatiu situat in str. Ion Creanga, nr. 54, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca art 1 sa fie modificat in sensul ca durata de folosinta gratuita sa 
fie de un an. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata cu propunerea d-lui primar si se aproba cu unanimiatate 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 anexei nr. 1 la HCL 
283/21.12.2009 cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasate 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 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 88/12.04.2011, 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „ 
Strand Vedea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca in acest regulament nu vede nicio referire la cursurile de inot, la 
tarife si cine incaseaza banii. 

Dl viceprimar Calota Florica Ica propune ca insotitorii copiilor care urmeaza cursurile de innot sa nu 
plateasca intrarea. 

Dl consilier Nastase Stefan spune ca la art. 30 s-a prevazut ca 10 salariati din aparatul de specialitate al 
primarului si din cadrul serviciilor subordonate sa beneficieze de gratuitate in wechend si intreaba daca este o 
actiune de supraveghere sau de recreere. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta propunere a venid din partea organizatiei sindicale si a fost 
de acord cu ea. Tot dansul spune ca pentru activitatea de inot erau mai multe variante: prima era sa se infiinteze 
un compartiment in subordinea ADP, dar nu se poate deoarece posturile sunt blocate, a doua era asocierea 
Municipiului Alexandria  cu CSS Alexandria pentru a desfasura in comun acesta activitate, dar in cadrul CSS 
Alexandria nu exista instructori de inot autorizati iar a treia  este ca instructorii sa fie in sistem privat si sa 
plateasca taxa de intrare in bazin iar copii sa plateasca contravaloarea cursurilor direct instructorilor.  

Aceste variante trebuiesc dezbatute in aceasta sedinta ca sa fie adoptata cea mai buna dintre ele. Tot 
dansul spune ca este de acord ca insotitorii sa nu plateasca dar sa foloseasca o incaltamainte curata. 

Dl consilier Nastase Stefan propune ca instructorii sa fie persoane fizice autorizate inregistrate fiscal. 
Dl consilier Marzan Niculae spune ca activitatea este buna, dar dl manole sa stabileasca orele cand au 

loc aceste cursuri, forma de desfasurare a activitatii (inchiriere sau incredintare bazin ) si sa incaseze banii 
respectivi, iar copii si insotitorii acestora sa nu plateasca intrarea. 

Dl viceprimar Voicu Ioan propune incheierea unor contracte de colaborare intre consiliul local si 
profesorii de inot. 

Dl Manole Stoica spune ca lista pentru profesorii de inot este dechisa , dar propune ca fiecare profesor 
sa demonstreze cel putin doua stiluri de inot pe o lungime de bazin. 

Dl primar propune ca amendament „Testarea va fi sustinuta de seful serviciului Administrare Baze 
Sportive din cadrul ADP Alexandria.” Tot dansul spune ca  abonamentul pentru cursurile de inot vor fi de 10 
zile neconsecutive intr-o luna.   

Dl presedinte de sedinta propune ca dl Manole peste doua luni sa prezinte o informare Consiliului 
Local cu privire la aceasta activitate. 

Dl consilier Tanase florentiu propune ca profesori sa fie certificati ca persoane fizice autorizate, sa 
prezinte o lista cu elevii si elevii sa plateasca 50% reducere din pretul biletului de intrare iar profesorii taxa 
intreaga. 

Dl presedinte de sedinta, Voicila Florea,  propune scoaterea taxei de intrare in bazin atat pentru copii 
cat si pentru insotitori. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in cazul in care copii nu platesc consiliul local devine partas la 
actul de inot si propune taxa de 5 lei pentru copil si instructorul sa plateasca taxa intreaga, daca copii vor intra 
gratuit ar trebui sa se ia o taxa instructorilor pentru folosirea domeniului public.   

Dl presedinte de sedinta, supune la vot amendametul d-lui viceprimar calota Florica Ica si se aproba cu 
unanimiatate de voturi. 

Dl Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Nastase Stefan si se aproba cu 16 voturi 
“pentru”, un vot “impotriva” (dl viceprimar Calota Florica Ica) si 2 “abtineri” (d-nii consilieri Mihiliteanu 
George si Pana Ion). 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentele votate si se aproba cu 18 voturi “pentru” (dl consilier Ganea filica nu este in sala). 

 
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 anexei la HCL nr. 
164/19.12.2007 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania” 
EUROPEAID / 119083/D/SV/RO ; Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

  Dl consilier Nastase Stefan spune ca expunerea de motive este un document sintetic dar raportul de 
specialitate trebuie sa fie o interferenta intre expunerea de motive si documentele anexa. 

  Dl consilier Marzan Niculae spune ca acest proiect de hotarare a fost initiat deoarece urmeaza sa se 
demareze lucarile. Si intreaba care sunt. 

  Dl Bazaran Adrian, director al APA SERV spune ca prioritizarea investitiilor vor fi facute de primaria 
municipiului Alexandria.Firma castigatoare este Transin Grup SRL Pitesti. 

   Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu 18 voturi “pentru” (dl consilier Ganea filica nu este in sala). 
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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 Planului Urbanistic de 
Detaliu (PUD), „Construire Atelier si Locuinta de Serviciu” 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 18 voturi “pentru” (dl consilier Ganea filica nu este in sala). 

 
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 
Cuza Voda nr.113 B, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Marzan Niculae propune concesionarea pentru diferenta de suprafata care nu este 
inchiriata si anularea hotarari prin care s-a aprobat inchirierea. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca terenul este inchiriat iar contractul va fi reziliat odata cu 
finalizarea procedurii de concesionare. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca trebuia reziliat contractul de inchiriere si scoasa toata 
suprafata la licitatie pentru concesionare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si este respins cu 10 voturi “pentru”, un vot “impotriva”(dl consilier Mihailiteanu George) si 7 
“abtineri” (d-nii consilieri Draghici George, Calota Florica Ica, Marzan Niculae, Toader Dumitru, Nastase 
Stefan, Negreanu Florea, Tanase Florentiu), dl consilier Ganea Filica nu a fost in sala. 

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 in str. 
Dunarii, nr. 250, 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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 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 17 voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-
nii consilieri Nastase Stefan si Tanase Florentiu). 

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 anexei nr. II la HCL 
nr. 113/31.05.2011 privind 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 supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri (Negreanu Florea, Nastase Stefan, Voicu Ioan si 
Draghici George) nu au fost in sala. 

x 
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x  x 
 

 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 188/26.07.2011 cu privire la inchirierea 
prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in str. Negru Voda, zona scoala nr. 2, 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 16 voturi „pentru” iar d-nii consilieri (Nastase Stefan, Negreanu Florea si Draghici George) nu au fost in 
sala. 

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  alegerea presedintelui de sedinta 
pentru urmatoarele trei luni dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta  roaga sa se faca propuneri pentru viitorul presedinte de sedinta pe 
urmatoarele 3 luni. 

Dl viceprimar Calota Florica Ica propune ca presedinte de sedinta in urmatoarele trei luni sa 
fie dl Voicila Florea. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui 
viceprimar Calota florica Ica si se aproba cu 15 voturi „pentru”, dl consilier Vocila Florea nu a votat 
iar d-nii consilieri Nastase Stefan, Negreanu Florea si Draghici George) nu au fost in sala.  

 
x 

x  x 
 
              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr .6104  din 23.09.2011 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 
octombrie 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. 6105  din 23.09.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 

in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna octombrie 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.6106 din 26.09.2011 cu veteranii si vaduvele de razboi conform adresei nr. 

3250/05.05.2011 din partea ANVR subfiliala Alexandria. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr.5195 din 19.09.2011 al Grupului Scolar Tehnic din Alexandria care solicita 

legitimatie de calatorie gratuita pe ruta IAA – Grup Scolar Tehnic Alexandria cu autobuzele SC TRANSLOC 
PREST Alexandria in anul scolar 2011-2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS Alexandria 6148/26.09.2011, privind solicitarile pentru scolarizare gratuita la 

Universitatea Valahia din Targoviste , filiala Alexandria si Biterra Bucuresti, filiala Alexandria conform 
contractului de asociere dintre municipiul Alexndria si universitatile Valahia din Tirgoviste si Bioterra din 
Bucuresti. 

D-na panagoret Ioana spune ca primi trei studenti care se regasesc pe liste vor fi admisi. Studentii care 
au beneficiat de bursa incepand cu anul I vor continua in mod gratuit intreg ciclul universitar fara a mai face 
solicitari anual. 

Dl. presedinte de sedinta  supune la vot referatul AASPS Alexandria si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

-Cererea d-nei Iacob Violeta Gabriela prin care solicita scolarizarea gratuita la cursurile de masterat 
organizate de Universitatea Valahia din Tirgoviste conform contractului de asociere intre municipiul 
Alexandria si Universitatea Valahia din Tirgoviste. 
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Dl. presedinte de sedinta  supune cererea respectiva si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Cererea d-nei Cioc Margareta prin care solicita scolarizarea gratuita la cursurile de masterat 

organizate de Universitatea Valahia din Tirgoviste conform contractului de asociere intre municipiul 
Alexandria si Universitatea Valahia din Tirgoviste. 

Dl. presedinte de sedinta  supune cererea respectiva si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Cererea Asociatiei ROMFRA nr. 336/07.09.2011, prin care solicita suma de 20.000 lei pentru 

serbarea a 20 de ani de la infiintre in municipiul Alexandria. 
Dl consilier Marzan Niculae spune ca suma este exagerat de mare si propune suma de 10.000 lei. 
Dl viceprimar Calota Florica Ica propune suma de 10.000 si inca 4.000 lei pentru transport care va fi 

asigurat de TRANSLOC PREST. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca in sedinta viitoare se va initia un proiect de hotarare cu privire la 

asocierea municipiului Alexandria cu asociatia ROMFRA daca vechiul contract a expirat si propune rectificare 
bugetara in acest sens. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui viceprimar Calota Florica Ica si se aproba cu 
unanimiate de voturi. 

Cererea nr. 16849 din 29.08.2011, a d-nei Vaceva Antonela care solicita masuri pentru incetrea 
depozitarii gunoiului in groapa de gunoi Alexandria. 

Dl consilier Marzan Niculae intreaba care este situatia la gropa de gunoi a municipiului Alexandria. 
Dl Dinca Daniel directorul SC ALEXSAL PREST SA, face o prezentare a datelor primite de la 

Ministerul Mediului  privind situatia deseurilor in Romania comparativ cu statele membre al uniunii europene.  
Tot dansul spune ca acest gunoi din municipiul Alexandria a fost transportat la depozitul de la 

Mavrodin intr-o celula de proba, aceasta celula nu a mai fost autorizata sa functioneze de Ministerul Mediului 
si din aceasta cauza a trebuit ca din luna iunie  a acestui an  sa transporte gunoaiele in groapa de gunoi a 
municipiului Alexandria. 

Imediat dupa ce gunoiul a incept sa fie transportat in aceasta locatie a izbucnit un incendiu care a fost 
foarte greu de stins deoarece in gunoi se gasesc gaze. Acum s-au luat masuri sporite de securitate pentru a nu 
se mai ivi o asemenea situatie. Tot dansul informeaza ca din cauza unor autoritati ale statului, nu se poate gasi 
o solutie legala pentru transportul si depozitarea gunoiului in municipiul Alexandria. 

Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de solicitarea respectiva. 
-Informarile nr. 4194/ 08.09.2011, 4216/09.09.2011, 4384/15.09.2011 a SC TERMA SERV SRL 

Alexandria, cu privire la situatia sistemului de incalzire din municipiul Alexandria. 
Dl presedinte de sedinta il invita pe dl Constantinescu Traian, directorul SC TERMA SERV SRL sa 

prezinte informarile respective. 
Dl Constantinescu Traian spune ca in aceasta sedinta Consiliul local a aprobat doua hotarari pentru 

montarea centralelor achizitionate de la municipiul Slobozia la unitatile de invatamant si se va rezolva 
problema incalzirii acestor unitati. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca mai sunt problema la scoala nr. 4 dar nu in clase ci la toalete. 
Dl Constantinescu Traian spune ca se incearca rezolvarea locuintelor sociale. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca se doreste transformarea punctelor termice 3 si 5 in centrale de 

cartier. 
Dl viceprimar Voicu Ioan intreaba daca vor fi montate intro luna sau doua. 
Dl Constantinescu Traian spune ca nu va fii posibil asa ceva, tot dansul spune ca se incearca sa lege si 

doua blocuri in zona peco la centralele 8 si 12, pentru abeneficia de caldura in aceasta iarna. 
Dl Voicila Florea intreaba care vor fi tarifele. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca tariful de productie va fi de aproximativ 320 lei pe Gkal, cat vor 

platii cetatenii nu se stie inca deoarece in momentul in care vor fi pornite centralele la intrarea in bloc va fi un 
gigacalorimetru , valoarea de apa care va intra in bloc va fii mai mare ca pana acum deoarece multi cetateni s-
au debransat si cei care sunt bransati vor platii si pentru spatiile comune (scari de bloc, subsoluri etc).  

La centrala nr. 8 din zona peco distanta pana la blocuri este foarte mare si factura va fi extrem de mare. 
Trebuie sa anunatam cetatenii ca nu va fii posibil sa se furnizeze agent termic toata iarna deoarece oamenii nu 
vor avea bani sa plateasca si Virom va stopa furnizarea gazului catre Terma Serv si nu mai exista posibilitatea 
de avalizare a biletelor la ordin de catre Consiliul local deoarece a fost interzis prin lege.  

Ministerul de finante a instiintat Primaria municipiului Alexandria ca nu va aproba creditul solicitat de 
municipiul Alexandria si din aceasta cauza nu se poate scoate la licitatie executarea lucrarilor pentru montarea 
centralelor de scara.  
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Tot dansul spune ca a solicitat aprobarea creditului incepand cu data de septembrie 2012 dar nu s-a 
acceptat. Daca era acceptat se putea scoate la licitatie , lucrarile puteau incepe si se plateau in septembrie 2012. 

-Informarea nr. 18950/29.09.2011, a primarului municipiului Alexandria cu privire la aniversarea 
„Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice”. 

Dl primar Victor Dragusin roaga consiliul local sa fie de acord cu organizarea acestui eveniment in 
data de 03.10.2011 si asociatia pensionarilor sa se ocupe de invitarea persoanelor fara sa implice primaria si 
consiliul local. Tot dansul propune organizarea a 3 excursii pentru persoanele varstnice. 

Dl presedinte de sedinte supune la vot informarea d-lui primar si se aproba cu unanimiatte de voturi. 
-Informarea nr.18940/29.09.2011, a primarului municipiului Alexandria cu privire la exercitiul in caz 

de evacuare in caz de producere a unui cutremur major in municipiul Alexandria. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca doreste sa faca un exercitiu cat mai amplu sa scoata oamenii din 

unitatile de invatamant si din institutiile publice. Cetatenii trebuiesc cat mai bine informati  si in acest sens vor 
fi tiparite pliante care vor ajunge in fiecare familie din municipiul Alexandria. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta multumeste pentru participare si declara inchise 
lucrarile sedintei. 

 
 

 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
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