
R O M A N I A

 MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728

E-mail: primalex@alexandria.ro,
Web: www.alexandria.ro

Catre
Primul Ministru al Romaniei

Domnul Emil BOC

Consiliul Local al Municipiului Alexandria a aprobat in sedinta din data 10 februarie 2011, 
hotararea de consiliu numarul 19 – bugetul general al Municipiului Alexandria.

Prefectul Judetului Teleorman introduce in data de 12.08.2011 o actiune abuziva si fara temei 
legal, obiectul dosarului nr. 3807/87/2011, la Tribunalul Teleorman – sectia conflicte de munca, 
asigurari sociale si contencios administrativ si  fiscal si solicita instantei sa dispuna anularea HCL 
nr. 19/ 10 februarie 2011. Ca urmare a acestei acţiuni Hotararea nr.19 din 10 februarie 2011 a fost 
suspendata de drept.

Pentru  a  putea  dispune de  sumele  alocate  realizării  obiectivelor  aflate  in  diverse  faze  de 
executie si a furnizarii serviciilor de utilitate catre populatie, am depus la data de 18.08.2011 la 
Instanţa  de  contencios  administrativ  din  cadrul  Tribunalului  Teleorman  o  Cerere  de  ordonanţă 
presedinţială  conform art.  581  din  Codul  de  procedură  civilă,  prin  care  am solicitat  încetarea 
suspendării Hotararii.

Instanţa de contencios, luând la cunoştinţă de efectele dezastruoase produse de suspendarea 
Hotararii(neplata salariilor a 1511 persoane, stoparea ajutoarelor sociale de urgenta, incapacitatea 
sustinerii  iluminatului  public  si  salubrizarii  municipiului,  blocarea  derularii  unor  obiective  de 
investitii,  perturbarea  derularii  proiectelor  cu  finantare  europeana,  blocarea  montarii  centralelor 
termice de scara in apropierea sezonolui rece ) şi pentru a preveni aducerea unor prejudicii şi mai 
mari decât cele produse deja, precum şi faptul că solicitarea s-a întemeiat în fapt şi în drept, prin 
Sentinţa  Civilă  nr.  623  din  24  august  2011,  a  admis  cererea  Consiliului  Local  dispunând 
încetarea  suspendării  Hotărârii  a  Consiliului  local  al  Municipiului  Alexandria,  permitand 
executarea  vremelnica  a  acesteia   până  la  soluţionarea  cererii  Prefectului  judeţului  Teleorman 
definitiv  şi  irevocabil  prin  sentinta  executorie  de  îndată,  fără  somaţie  şi  fără  trecerea  vreunui 
termen.

Prefectul introduce o nouă cerere în anularea aceleiasi Hotărâri, care face obiectul Dosarului 
nr.  4086/87/2011  invocând  aceleaşi  motive  în  aceeaşi  cauză   fără  să  ţină  cont  că  Hotărârea 
respectivă  este  sub  incidenţa  sentinţei  nr.623/24  august  2011  prin  care  s-a  dispus  încetarea 
suspendării si executarea vremelnica a Hotararii. 

Tinand cont de insistenta si gravitatea actiunilor prefectului am fost nevoiti sa facem si 
de aceasta data cerere de incetare a suspendarii si executarii vremelnice a hotararii nr.19 din 
10.02.2011 pe care  instanta  de judecata  constatand ca este  motivata in drept si  in  fapt  o 
aproba  prin  Sentinta  nr.653  din  08.09.2011  dispunand  incetarea  suspendarii  si  executarii 
vremelnice a Hotararii, conturile fiind deblocate.

Deoarece in data  de 09.09.2011 Prefectul  ataca  prin cererea de anulare  care face obiectul 
dosarului nr.4237/87/2011 la aceeasi instanta de contencios a treia oara aceiasi Hotarare nr.19 din 
10 februarie 2011 cu toate ca este sub incidenta a doua sentinte civile nr. 623 din 24.08.2011 si 
nr.653  din  08.09.2011  prin  care  inceteaza  suspendarea  Hotararii  si  dispunandu-se  executarea 
vremelnica  a  acesteia  am fost  nevoiti  sa  formulam a treia  cerere  prin  care  sa  obtinem o  noua 
ordonanta presedentiala.
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Prin Sentinta civila  nr.  781 din 26.09.2011 am obtinut pentru a treia  oara incetarea 
suspendarii si executarii vremelnice a Hotararii Consiliului local nr.19 din 10.02.2011.

Dosarul nr. 4086/87/2011 a fost conexat la dosarul nr. 3807/87/2011, ambele avand acelasi 
obiect si anume anularea Hotararii mentionate mai sus,  instanta de fond pronuntand Sentinta 
civila  nr.  709/15.09.2011  prin  care  respinge  ca  nefondata  cererea  formulata  de  Institutia 
Prefectului Judetului Teleorman privind anularea hotararii nr.19 din 10.02.2011 prin care a 
fost adoptat bugetul general pe anul 2011.

Mai mult si in dosarul nr. 4237/87/2011 in data de 20.10.2011 instanta de fond a respins 
pentru a treia oara cererea Prefectului de anulare a respectivei hotarari.

In prezent, la Curtea de Apel Bucuresti, Institutia Prefectului Judetului Teleorman a obtinut 
prin recursurile formulate impotriva celor trei Ordonante admiterea recursului si modificarea în tot a 
sentinţelor  recurate  în  sensul  că  respinge  cerererile  ca  inadmisibile  iar  celelalte  dosare  in  care 
instantele sau pronuntat pe fondul cauzei  sunt in faza de recurs.

Deoarece toata aceasta actiune coordonata de reprezentantul Guvernului in Judetul Teleorman, 
Prefectul apolitic Teodor Nitulescu, nu are in fapt nici o legatura cu aplicarea legii, ci este doar o 
incercare repetata de blocare a desfasurarii cursului normal al actului de administrare a municipiului 
Alexandria si de razbunare politica in urma careia au de suferit toti cei peste 50.000 de cetateni ai  
municipiului,  va solicit  sprijinul  in vederea incetarii  acestui  lant  de plangeri  asupra carora s-au 
pronuntat  deja  instantele  de  fond.  Prin  prelungirea  prin  recursuri  repetate  a  situatiei  si  prin 
mentinerea in stare de blocaj financiar a conturilor Primariei Municipiului Alexandria se vor creea o 
serie de disfunctionalitati  cu grave efecte  asupra populatiei,  va fi  perturbata  buna functionare a 
furnizarii serviciilor catre populatie, vor fi blocate salariile a mii de oameni, vor ramane in frig zeci  
de mii de cetateni si copii in scoli si gradinite, vor ramane fara hrana asistatii sociali, vor fi blocate  
proiectele cu finantare europeana.

Cu speranta unei rezolvari favorabile asteptam raspuns.

Primar
Victor DRAGUSIN
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