
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

  H O T A R A R E 

 

Priveste: modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind 

constituirea „Sfatului Inteleptilor”din municipiul Alexandria 

 

          Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere : 

- Referat de aprobare nr.  1133 / 17.01.2020 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 1134/17.01.2020 al Directiei Economice - Biroul 

Cultura, Sport, Tineret si Directiei Juridic Comercial; 

-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

Art. 1. Se modifica si completeaza Anexele la H.C.L. nr. 49 / 26 februarie privind 

constituirea „Sfatului Inteleptilor”din municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

1.1 Anexa 1  

COMPONENTA „SFATULUI INTELEPTILOR” DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE SI PRENUMELE 

1. COJOACA MARIN 

2. CIOABA PETRE 

3. FLAMINZEANU DUMITRU 

4. VATAMANU NICOLAE 

5. MANTU GHEORGHE 

6. CHIRILA PASCAL 

7. VOICU MIHAI 

8. MITU GABRIEL 

9. MANDRAGIU NITU 

10. DRAGNEA CONSTANTIN 

11. MARIN CONSTANTIN 

12. BURTAN FLORIN 



13. STEFAN MARIAN 

14. PETRESCU EMIL 

15. RUSANU ION 

16. LUNGU ANCU 

17. DRAGUSIN GHERGHINA 

18. COSTACHE MARCEL 

19. OLTEANU GHEORGHE 

20. ILIN VALERIU 

21. GHICICA MARIA 

22. CUSCA VIORICA 

23. CATRUNA ALEXANDRU 

 

1.2 Anexa 2 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE AL „SFATULUI INTELEPTILOR” DIN MUNICIPIUL 

ALEXANDRIA  

 

 Capitolul I – Prevederi generale 

a) „Sfatul Inteleptilor” din municipiul Alexandria se infiinteaza ca organism 

consultativ, din care fac parte persoane care indeplinesc urmatoarele criterii: 

-incadrare in categoria persoanelor de varsta a III-a caracterizate de spirit civic, care au 

prestanta, spirit organizatoric, initiativa in dezvoltarea vietii edilitar-gospodaresti a municipiului 

si sunt respectate de comunitatea locala, ; 

-sa fie desemnate de organizatiile pensionarilor, legal constituite si de primarul 

municipiului Alexandria; 

-varsta de minimum 60 de ani; 

-locuitori ai municipiului Alexandria de peste 40 de ani; 

-participant activ la activitatile cetatenesti, de voluntariat, sa cultive si sa dezvolte 

spiritul de echipa; 

-sanatos din punct de vedere fizic si mintal; 

-sa dispuna de timp liber care sa-i permita participarea la diverse activitati cetatenesti 

si de voluntariat; 

-pregatire profesionala si conduita morala care sa le recomande pentru a face parte din 

„Sfatul Inteleptilor”; 

b)   pot fi cooptate persoane cu statut de invitat permanent pe langa „Sfatul 

Inteleptilor” cu varsta minima de 50 de ani si cu o experienta profesionala bogata, ce pot 

contribui in mod substantial la dezvoltarea si aplicarea unor proiecte benefice comunitatii; 

c)    „Sfatul Inteleptilor” din municipiul Alexandria functioneaza pe langa Primarul 

Municipiului Alexandria; 

d) „Sfatul Inteleptilor” din municipiul Alexandria este un organism deschis pentru 

orice persoana care indeplineste criteriile enuntate la lit.a); 

 

Capitolul II – Scopul 

 Valorificarea potentialului de gandire si actiune al persoanelor care compun 

„Sfatul Inteleptilor”, a experientei acestora, in vederea consilierii Primarului in initiative care au 

ca scop ridicarea gradului de confort si bunastare, de cultura si civilizatie al cetatenilor 

Municipiului Alexandria. 

 

Capitolul III – Obiective 

a) Sugerarea de initiative care sa fie cuprinse in propunerile de acte normative ale 

autoritatilor publice locale; 



b) Urmarirea modului cum sunt implementate initiativele  si cum sunt aplicate 

actele normative, la nivel local; 

c) Furnizarea de solutii care pot conduce la adoptarea unor masuri vizand 

imbunatatirea vietii social-economice si culturale a municipiului Alexandria; 

d) Furnizarea de aprecieri privind initiativele executivului care au impact major 

asupra cetatenilor municipiului, inainte de a fi supuse aprobarii Consiliului local. 

 

Capitolul IV – Organizarea activitatii 

a)  „Sfatul Inteleptilor” isi desfasoara activitatea in cadrul unor reuniuni de lucru, 

lunare sau ori de cate ori este nevoie, inainte de sedintele Consiliului local; 

b) Temele dezbatute vor putea  fi prezentate si de invitati speciali (personalitati din 

domeniile stiintific, economic si cultural-artistic, etc.); 

c) Reuniunile de lucru vor fi conduse de Primar; 

d) Secretariatul reuniunilor este asigurat de un functionar public din cadrul Biroului 

Cancelarie Sisteme de Management desemnat de Secretarul General al Municipiului Alexandria; 

e) Legatura „Sfatului Inteleptilor” cu reprezentantii executivului va fi realizata prin 

intermediul Sefului de birou al Biroului Cancelarie Sisteme de Management. 

 

Capitolul V – Dispozitii finale 

a) Masurile si propunerile facute de catre „Sfatul Inteleptilor” au caracter consultativ 

pentru Primarul municipiului Alexandria; 

b) Membrii „Sfatului Inteleptilor” pot fi invitati sa participe la sedintele Consiliului 

local al municipiului Alexandria atunci cand este nevoie de sustinerea unor initiative proprii sau 

a unor teme cu caracter general ce vizeaza cetatenii municipiului Alexandria. 

 

Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 49/26.02.2015; 

Art.3. Prin  grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Directiei Economica - Biroul Cultura Sport Tineret si Directiei Juridic 

Comercial pentru cunoastere si punere in aplicare.  

    

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

     CONSILIER,                                                                SECRETAR GENERAL, 

 Gina Georgeta CUREA                                                  Alexandru Răzvan CECIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 06din 29 ianuarie 2020 



 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.  1133 din 17.01.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Priveste: modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind 

constituirea „Sfatului Inteleptilor”din municipiul Alexandria 

 

In urma adresei comune 06/23.01.2015 a Aliantei Judetene a Pensionarilor Teleorman si a 

Asociatiei Judetene a Pensionarilor Teleorman, s-a luat decizia prin HCL nr 49/ 26.02.2015 sa se  

infiinteze un organism consultativ pe langa Primarul municipiulu Alexandria, de numit „Sfatul 

Inteleptilor”. 

Inca din antichitate, marii ganditori ai omenirii au considerat ca intelepciunea este cea mai 

aleasa comoara a omului. 

Intelepciunea are in primul rand o latura utilitara si poate fi echivalenta cu prudenta, 

echilibrul, dreapta cumpanire, chibzuinta, prevederea. 

Intelepciunea se deosebeste de inteligenta prin aceea ca cea dintai este o calitate dobadita 

pe parcursul vietii, pe cand a doua este innascuta. Inteligenta  poate fi pusa si in slujba raului, 

ceea ce nu se intampla  in cazul intelepciunii. 

Se spune ca oamenii batrani au aceasta calitate dobandita dintr-o experienta acumulata de-a 

lungul anilor. De aceea a ramas valabila expresia: „cine n-are batrani sa si-i cumpere”. 

In istorie este amintit „Sfatul batranilor” care avea un rol deosebit de important in viata  

comunitatii pentru luarea de dicizii. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Economica si Directia Juridic Comercial  a unui proiect de hotarare 

cu privire la modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind 

constituirea „Sfatului Inteleptilor”din municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care impreuna 

cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 



 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICPIUL ALEXANDRIA 

Direcţia Economica 

Direcţia Juridic, Comercial 

Nr.  1134  din 17.01.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind 

constituirea „Sfatului Inteleptilor”din municipiul Alexandria 

 

 

         Prin expunerea de motive nr. 1133  din data de 17.01.2020, Primarul municipiului 

Alexandria Victor Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu modificarea si 

completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind constituirea „Sfatului Inteleptilor”din 

municipiul Alexandria 

. 

LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: „Modificarea unui 

act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale 

acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare; 

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

privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

 

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte  modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 

49/26.02.2015 privind constituirea „Sfatului Inteleptilor”din municipiul Alexandria 

In urma adresei comune 06/23.01.2015 a Aliantei Judetene a Pensionarilor Teleorman si a 

Asociatiei Judetene a Pensionarilor Teleorman, s-a luat decizia prin HCL nr 49/ 26.02.2015 sa se  

infiinteze un organism consultativ pe langa Primarul municipiulu Alexandria, de numit „Sfatul 

Inteleptilor”. 

Inca din antichitate, marii ganditori ai omenirii au considerat ca intelepciunea este cea mai 

aleasa comoara a omului. 



Intelepciunea are in primul rand o latura utilitara si poate fi echivalenta cu prudenta, 

echilibrul, dreapta cumpanire, chibzuinta, prevederea. 

Intelepciunea ca experienta de viata are o sfera larga de cuprindere in viata noastra de toate 

zilele. Adesea spunem despre unul sau altul: „este un om intelept” sau „nu a fost intelept”. 

Se spune ca oamenii batrani au aceasta calitate dobandita dintr-o experienta acumulata de-a 

lungul anilor. De aceea a ramas valabila expresia: „cine n-are batrani sa si-i cumpere”. 

In istorie este amintit „Sfatul batranilor” care avea un rol deosebit de important in viata  

comunitatii pentru luarea de decizii. 

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la 

modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind constituirea „Sfatului 

Inteleptilor”din municipiul Alexandria, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga 

documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 

  

                     Directia                                          Directia 

                   Economica                                                                        Juridic, Comercial 

              Haritina Gafencu                                                                  Postumia Chesnoiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul  Cultura, Sport, Tineret 

Cristian Faluvegi 
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