
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii campaniei “Fii aproape de mine”,  

in Municipiul Alexandria, in anul 2020 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 

ordinară, având în vedere: 

- Referat de aprobare nr. 1467 din 21.01.2020 al Primarului municipiului 

Alexandria; 

- Raportul comun de specialitate nr. 1468 din 21.01.2020 al Direcţiei  Economice şi 

Directiei Juridic, Comercial; 

- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria 

- prevederile HCL nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural -artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in Municipiul 

Alexandria in anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.129,alin (1), alin. (2), lit. “d” ,alin (7), lit. “d” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României; 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5), art. 196, 

alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă organizarea si desfasurarea campaniei “Fii aproape de mine” in 

municipiul Alexandria, in anul 2020. 

           Art.2 Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va 

fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, 

Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Directiei Juridic, Comercial 

pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

           CONSILIER,        SECRETAR GENERAL, 

  CUREA Gina Georgeta                            Alexandru Răzvan CECIU 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 05 din 29 ianuarie 2020 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 1467  din  21.01.2020 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii campaniei “Fii 

aproape de mine” in municipiul Alexandria, in anul 2020 

 

  

    Anul 2020 este anul in care organizatiile pensionarilor: Alianta Judeteana a Pensionarilor 
Teleorman, Asociatia Pensionarilor Teleorman – Filiala Alexandria, Centrul socio – cultural 
„Femina 2006” se vor mobiliza pentru a diminua efectele saraciei si a excluziunii sociale. 

   Se vor desfasura ample campanii sociale sub genericul „Fii aproape de mine”, care au 
menirea de a ajuta pensionarii batrani si familiile cu dificultati materiale. 

   Aceasta campanie se va desfasura pe toata perioada anului 2020 si vizeaza strangerea de 
fonduri, bunuri materiale, alimente pentru ajutorarea pensionarilor si familiilor cu dificultati 
materiale. 

- Prima etapa se va desfasura in perioada ianuarie-mai 2020, cu finalitate in ajunul 
sarbatorilor de Paste. 

- Etapa a II-a se va desfasura in perioada mai-decembrie 2020 cu finalitate in perioada 
sarbatorilor de Craciun 

   Campania se adreseaza parlamentarilor, consilierilor locali si judeteni, Guvernului, Primariei  
Municipiului Alexandria, societatilor comerciale, persoanelor fizice care dispun de resurse 
financiare si care sa fie aproape de persoanele, familiile si copiii cu o situatie materiala precara 
pentru a le asigura un trai decent 

    Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea organizarii si 

desfasurarii campaniei “Fii aproape de mine” in municipiul Alexandria. 

    Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.                                                     

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

Nr. 1468 din 21.01.2020 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea organizarii si desfasurarii campaniei 

 “Fii aproape de mine” in municipiul Alexandria, in anul 2020 

 

  

 

1.NECESITATEA PROIECTULUI  

         Prin referatul de aprobare nr. 1467 din data de 21.01.2020, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarii si desfasurarii campaniei “Fii aproape 

de mine” in municipiul Alexandria. 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI   

      Anul 2020 este anul in care organizatiile pensionarilor: Alianta Judeteana a Pensionarilor 
Teleorman, Asociatia Pensionarilor Teleorman – Filiala Alexandria, Centrul socio – cultural 
„Femina 2006” se vor mobiliza pentru a diminua efectele saraciei si a excluziunii sociale. 

   Se vor desfasura ample campanii sociale sub genericul „Fii aproape de mine”, care au 
menirea de a ajuta pensionarii batrani si familiile cu dificultati materiale. 

   Aceasta campanie se va desfasura pe toata perioada anului 2020 si vizeaza strangerea de 
fonduri, bunuri materiale, alimente pentru ajutorarea pensionarilor si familiilor cu dificultati 
materiale. 

- Prima etapa se va desfasura in perioada ianuarie-mai 2020, cu finalitate in ajunul 
sarbatorilor de Paste. 

- Etapa a II-a se va desfasura in perioada mai-decembrie 2020 cu finalitate in perioada 
sarbatorilor de Craciun 

   Campania se adreseaza parlamentarilor, consilierilor locali si judeteni, Guvernului, Primariei  
Municipiului Alexandria, societatilor comerciale, persoanelor fizice care dispun de resurse 
financiare si care sa fie aproape de persoanele, familiile si copiii cu o situatie materiala precara 
pentru a le asigura un trai decent 

    Cu acest scop se iniţiază şi se propune organizarea si desfasurarea campaniei „Fii aproape 
de mine”.  

 

. 

 

 



3. LEGALITATE  

 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

-   art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. 

(5),  art. 196, alin. (1), lit. “a”  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României 

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC 

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 

sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 

organizate de municipalitate, conform anexei la prezenta hotărâre se vor aloca sume din 

bugetul local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, 

precum şi din sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului. 

      Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 

realiza pe baza de acte doveditoare. 

      Direcţia Economica stabileste necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 

creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea aprobarii si organizarii campaniei  „ Fii aproape de mine ” in municipiul Alexandria, 

proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea ş i 

aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 Direcția Economică                                                                                  Directia Juridic, Comercial  

       Director,                                                                                                       Director, 

 Haritina Gafencu                                                                                        Postumia Chesnoiu 

 

 

 

 

 

                                                    Biroul  Cultură, Sport, Tineret                                           

                                                               Georgescu Sorin 

 

 

 

 

 


