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COMUNICAT DE PRESĂ 

Consiliul Local al municipiului Alexandria este convocat în ședință ordinară mâine, 29.09.2021   

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria a fost convocat în ședință ordinară pentru data de 
29.09.2021, ora 14:00, în sala de sedințe a Primariei municipiului Alexandria.  

Printre proiectele de hotărâri, aflate pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Alexandria din 
data de 29.09.2021, va fi supus la vot un proiect de hotărâre, inițiat de primarul Victor Drăgușin, cu 
privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al 
municipiului Alexandria, cu Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman în vederea implementării 
programului educațional “Aventurile Familiei Strop”, în municipiul Alexandria.  

Protocolul are ca scop dezvoltarea comportamentelor social-dezirabile în rândul cetățenilor Municipiului 
Alexandria, în special în randul elevilor, în vederea formării unor generații de donatori de sânge și 
componente sanguine, actuale și viitoare, orientate către obținerea și menținerea sănătății psihico-
fizice, prin programul educațional ”Aventurile Familiei Strop”. Totodată, programul educațional 
”Aventurile Familiei Strop” se adresează și persoanelor care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate în 
vederea donării de sânge și componente sanguine din diverse motive, dar vor putea promova și susține 
donarea de sânge și componente sanguine în scopul susținerii vieții.  

Tot în cadrul aceleiași ședințe, va fi supus la vot un alt proiect de hotărâre, inițiat de primarul 
Victor Drăgușin, cu privire la încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria, prin 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu Fundația “THE INSTITUTE”, în vederea promovării educației 
pentru mediu în rândul elevilor din municipiul Alexandria.  

Obiectul acordului este realizarea unui parteneriat instituțional și operațional între Primăria Municipiului 
Alexandria, Fundația „The Institute” și unitățile de învățământ, în vederea promovării educației pentru 
mediu, în rândul elevilor de gimnaziu și liceu, și de a include școlile din Municipiul Alexandria în 
programul A.S.A.P. de colectare selectivă, care urmărește să creeze cea mai mare infrastructură 
funcțională pentru colectarea selective, în vederea reciclării la nivelul întregii țări.  

Inițiatorul programului – Fundația The Institute – a dezvoltat un model funcțional care poate fi aplicat 
cu succes în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din România, dezvoltând astfel cea mai mare 
infrastructură de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării la nivel național – în toate unitățile 
de învățământ preuniversitar.  
 



Un proiect de hotărâre foarte important pentru cetățenii din municipiul Alexandria, inițiat de 
primarul Victor Drăgușin, la propunerile consilierilor locali: Cătălin MICU, Valentin CHIRAN, Nelu DIN și 
viceprimarul Augustin Ioan, se referă la modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în 
municipiul Alexandria, în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., societate aflată 
în subordinea Consiliului Local Alexandria, și va fi supus la vot în cadrul ședinței Consiliului Local al 
municipiului Alexandria din data de 29.09.2021.  

Prin modificările și completările propuse, vor beneficia de utilizarea gratuită a locurilor de parcare, 
următoarele categorii de persoane: 

- donatorii de sânge/ plasmă, domiciliați în municipiul Alexandria, pe o perioadă de 3 luni de la data 
recoltării, dar și  

- proprietarii/ deținătorii de autovehicule electrice și hibride. 

Proiectele pe ordinea de zi, în total 40 de proiecte de hotărâri, urmează să fie supuse la vot în 
cadrul ședinței Consiliului Local Alexandria din data de 29.09.2021.  

Toate proiectele de hotărâri îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și au fost avizate de comisiile de specialitate pe domenii 
de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la 
Secretarul General al Municipiului Alexandria până, cel târziu, la data de 29.09.2021. 

Proiectele pe ordinea de zi sunt disponibile pentru consultare publică pe site-ul Primăriei 
Alexandria - https://www.alexandria.ro/sectiuni/proiecte-de-hotarari/ . 

 

     Întocmit,  
                                                                                                                                                 Vîrban Liliana 


