
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2021

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, având 
în vedere:

- Referat de aprobare nr. 16089 din 01.07.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 16090 din 01.07.2021 al Direcţiei Economice şi Direcției 

Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 83 din 19 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 25 din 24.01.2021 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, 

sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria pe anul 2021;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “b” , alin (7), lit. “d”, „e” si „f” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate “Zilelor Municipiului Alexandria” 2021, în 
perioada 16 - 31 august 2021.

Art.2. Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea “Zilelor Municipiului Alexandria” se face de la 
bugetul local, din sume provenite în principal din sponsorizări cuprinse la capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere și religie”.

Art.3. Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea “Zilelor Municipiului 
Alexandria” 2021 , Anexa nr. 1 care face parte din prezența hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul Zilelor Municipiului Alexandria 2021, Anexa nr. 2 care face parte din 
prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă comisia de organizare a manifestărilor dedicate “Zilelor Municipiului 
Alexandria”, Anexa nr. 3 care face parte din prezența hotărâre.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Economică - Biroul Cultură, Sport, Tineret și Direcției Juridic 
Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,
PANAGOREŢ Ioana Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 180 din 26 iulie 2021



Județul Teleorman Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local
Municipiul Alexandria nr. 180 din 26.07.2021
Consiliul Local al
Municipiului Alexandria

COMISIA
de organizare manifestărilor dedicate

“Zilelor Municipiului Alexandria” 2021

1. ENE IONELA CORNELIA - Viceprimar – președinte,

2. CRISTIAN FALUVEGI - consilier - Biroul cultură, sport, tineret,

3. CALOTĂ CĂTĂLIN - referent – Biroul cultură, sport, tineret,

4. GEORGESCU SORIN - inspector - Biroul cultură, sport, tineret,

5. CRISTIAN FALUVEGI - inspector - Biroul cultură, sport, tineret

6.       DUMITRESCU MONICA – consilier – Compartimentul monitorizare Unitati de          

invatamant

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER,

PANAGOREŢ Ioana 



Județul Teleorman Anexă nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
Municipiul Alexandria nr. 180 din 26.07.2021
Consiliul Local

DEVIZ ESTIMATIV
privind organizare manifestărilor dedicate

“Zilelor Municipiului Alexandria” 2021

I. Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestărilor cultural artistice 50.000 lei

II. Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestărilor sportive și de tineret 190.000 lei

III. Alte cheltuieli 10.000 lei

TOTAL : 250.000 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER,

PANAGOREŢ Ioana 



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 16089 din 01.07.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la organizarea manifestărilor
dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2021

În viață unui oraș anumite date din calendar primesc o încărcătură simbolică. Majoritatea 
municipiilor din România organizează ample manifestări, sub denumirea generică de Zilele Orașului.

Organizarea manifestărilor prilejuite de „ Zilele Municipiului Alexandria” este un eveniment cu 
tradiție, manifestări cu încărcătură istorică și simbolică pentru comunitatea noastră, care se bucură de 
participarea a zeci de mii de alexandreni și nu numai.

Principalele manifestări cultural-artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul 
Alexandria pe anul 2021, au fost aprobate prin H.C.L. nr. 25 din 24 ianuarie 2021 și cuprinde și 
organizarea manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2021.

Precizez ca la aprobarea organizării manifestărilor s-au avut in vedere prevederile art.129, alin (1), 
alin. (2), lit. “b” , alin (7), lit. “d”, „e” si „f” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

Programul privind organizarea manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2021, 
cuprinde acțiuni și activități diverse dedicate tuturor categoriilor de vârstă consumatori ai actului de 
cultură, sport și divertisment.

Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea “Zilelor Municipiului Alexandria” 2021 se face de la 
bugetul local, din sume provenite în principal din sponsorizări cuprinse la capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere și religie”.

Pentru bună desfășurare a acestor manifestări propunem aprobarea unui deviz estimativ de 
cheltuieli și a unei comisii de organizare, precum și a perioadei de desfășurare 16 - 31 august 2021.

Propunerea de aprobare a organizării manifestarilor este oportună, legală și necesară și în 
conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea organizarii 
manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2021.

Direcția Juridic Comercial împreună cu Direcția Economică prin Biroul Cultură, Sport, Tineret va 
întocmi Raportul de specialitate pe care îl vor susţine în fața Comisiilor de specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcția Economică
Direcția Juridic, Comercial
Nr. 16090 din 01.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: organizarea manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2021

Prin expunerea de motive nr. 16089 /01.07.2021 Primarul Municipiului Alexandria propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării manifestărilor prilejuite de „Zilele 
Municipiului Alexandria” în anul 2021.

Proiectul de hotărâre propus are ca scop aprobarea unui deviz estimativ de cheltuieli și a unei 
comisii de organizare, precum și a perioadei de desfășurare 16 - 31 august 2021.

În această perioada în municipiul Alexandria se vor desfășura „Zilele Municipiului Alexandria”, 
eveniment ce cuprinde spectacole, competiții sportive, concursuri și multe alte evenimente la care pot 
participa cetățeni ai municipiului Alexandria indiferent de vârstă și ocupație.

În viața unui oraș anumite date din calendar primesc o încărcătură simbolică. Majoritatea 
municipiilor din România organizează ample manifestări, sub denumirea generică de Zilele Orașului.

Organizarea manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” a ajuns să aibă 
încărcătură istorică și simbolică pentru comunitatea noastră, care se bucură de participarea a zeci de mii 
de alexandreni și nu numai.

Principalele manifestări cultural-artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul 
Alexandria pe anul 2021, au fost aprobate prin H.C.L. nr. 25 din 24.01.2021 și cuprinde și organizarea 
manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2021.

Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea „Zilelor Municipiului Alexandria” 2021 se face de la 
bugetul local, din sume provenite în principal din sponsorizări cuprinse la capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere și religie”.

Devizul estimativ privind organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 
2019 - Ediția a XXIV-a, cuprinde următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestărilor cultural artistice 50.000 lei
- Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestărilor sportive și de tineret 190.000 lei
- Alte cheltuieli 10.000 lei

TOTAL : 250.000 lei

Pentru buna desfășurare a acestor manifestări propunem aprobarea unei comisii de organizare 
formată din:

ENE IONELA CORNELIA - Viceprimar – președinte,
CRISTIAN FALUVEGI - consilier - Biroul cultură, sport, tineret
CALOTĂ CĂTĂLIN – referent – Biroul cultură, sport, tineret
GEORGESCU SORIN - inspector - Biroul cultură, sport, tineret
CRISTIAN FALUVEGI - inspector - Biroul cultură, sport, tineret
DUMITRESCU MONICA – consilier – Compartimentul de monitorizare Unitati de Invatamant

Luând în considerare că cele prezentate mai sus sunt legale și s-au făcut în baza prevederilor art. 
136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României s-a întocmit raportul comun de specialitate cu privire 



la aprobarea organizării manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2021, 
propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre împreună cu întreagă documentație, 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic , Comercial
Director Executiv, Director Executiv,

Haritina Gafencu                             Postumia Chesnoiu

Biroul Cultura, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi



Județul Teleorman Anexă nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local
Municipiul Alexandria nr. 180 din 26.07.2021
Consiliul Local

Programul Zilelor Municipiului Alexandria 2021,
perioada 16-31 august 2021

LUNI – 16.08
- 07.00 -CONCURS PESCUIT FAMILII

LUNI – 23.08
- 07.00 - CONCURS PESCUIT PENSIONARI
- 10.00 - CONCURS TENIS DE CÂMP
- 10.00 - CONCURS ȘAH – CLUBUL PENSIONARILOR
- EXPOZIȚIE LUCRĂRI COPII – PARCĂ PĂDUREA VEDEA

MARȚI -24.08
- 10.00 - CONCURS TABLE – CLUBUL PENSIONARILOR
- 10.00 - CONCURS FOTBAL-TENIS – PĂDUREA VEDEA

MIERCURI -25.08
- 10.00 - CONCURS RUMMY – CLUBUL PENSIONARILOR
- 10.00 - CONCURS FOTBAL – PĂDUREA VEDEA

JOI – 26.08
- 10.00 - CONCURS BILIARD - CLUBUL PENSIONARILOR
- 18.00 - CONCURS ÎNOT – ȘTRAND VEDEA

VINERI – 27.08
- 10.00 - CONCURS TENIS DE MASĂ - CLUBUL PENSIONARILOR
- 10.00 - CONCURS STREETBALL – PĂDUREA VEDEA

SÂMBĂTĂ – 28.08
- 10.00 - CONCURS BICICLETE, TROTINETE, ROLE – PĂDUREA VEDEA
- 13.00 - EXPOZIȚIE MAȘINI DE EPOCA – PĂDUREA VEDEA
- 18.00 – CLUB CARTE – PĂDUREA VEDEA

DUMINICĂ – 29.08
- 08.00 - DESCOPERĂ ROWMANIA – PĂDUREA VEDEA
- 19.00 - PROCESIUNEA RELIGIOASĂ

LUNI – 30.08
- 11.00 - ȘEDINȚA FESTIVĂ – SALA DE ȘEDINȚE
- CEL MAI TÂNĂR CETĂȚEAN
- CEL MAI VÂRSTNIC CETĂȚEAN

NOTĂ:
În perioada Zilelor Municipiului Alexandria se organizează următoarele concursuri:
Concurs de tenis
Concurs de tenis de masă
Concurs de fotbal - tenis
Concurs de fotbal
Concurs de șah



Streetball
Concurs de table
Concurs de biliard
Concurs de rummy
Concursuri pentru copii (biciclete, role, trotinete, etc)

Organizatorii își rezervă dreptul de a opera unele modificări, impuse de evoluția evenimentelor.
Prin înscrierea/participarea la concursuri, participanții se obligă să respecte normele în 

vigoare anti COVID 19, nerespectarea acestora sau a indicațiilor organizatorilor, în acest sens, 
duc la descalificarea participatilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova înainte de desfăşurarea evenimentelor, în 
timpul şi după finalizarea acestora, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune 
în scopuri necomerciale evenimentul şi participanţii.

Înscrierea/participarea în cadrul concursurilor sau evenimentelor desfășurate, atrage de la 
sine și acordul perticipantilor pentru folosirea imaginilor în scopuri de promovare și prezentare,
necomerciale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER,

PANAGOREŢ Ioana 


