
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea 
organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , 

in Municipiul Alexandria

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

- Referat de aprobare nr. 8898 / 23.04.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 8899/23.04.2020 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. „a”, „d” si „e” 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 Anexa la H.C.L. nr. 04 / 29 ianuarie 2020 privind 
aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , in Municipiul 
Alexandria la punctul: „ETAPA II – Concurs fotografie” si va avea urmatorul cuprins:

ETAPA II – martie 2020
Concurs fotografie
TEMA – SI EU STAU ACASA
Se va participa cu 3 fotografii pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 

participanti facand parte din echipa reprezentativa pentru categoria de varsta respectiva.
Fotografiile vor fi trimise online la adresa cultura@alexandria.ro si se va pastra si pe 
suport DVD.

Fotografia trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
1. Sa respecte tema data ( fotografia sa fie facute in anul 2020)
2. Format JPEG ( se vor depune in format digital si printat A4), pot fi facute alb/negru 

sau color;
3. Fotografiile vor fi facute in format landscape/portret.
4. Dimensiune între 2Mb și 5Mb, 
5. Fotografiile sunt fără drepturi de autor 



6. Fotografia trebuie sa contina doar participantul care trebuie să dețină acordul
parinților sau aparinatorilor pentru a permite organizatorilor utilizarea fotografiilor 
în concurs 

7. Fotografiile nu trebuie să aducă atingere vreunei persoane și să nu constituie un 
ultraj contra bunelor moravuri, o incitare la comiterea anumitor infracțiuni sau 
delicte, o provocare sau discriminare, o instigare la ură sau la violență

8. Nu se accepta prelucrarea fotografiilor nici macar la nivel de corectii de baza 
(brightness/contrast, levels, unsharp, crop, wb, etc) 

9. Colajele nu sunt acceptate. Fotografiile nu trebuie sa contina watermark-uri sau 
rame 

10. Adaugarea/scoaterea elmentelor in fotografie (cloning, healing, filtre art etc) nu este 
acceptata.

11. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca fotografia să poată fi 
distribuită și exploatată în mod liber de catre organizatori

La jurizare se va tine cont de :
- Respectarea temei cerute
- Stapanirea tehnicii fotografice
- Originalitate si creativitate 
- Relevanța mesajului transmis pentru proiectul SI EU IUBESC ALEXANDRIA

Fotografiile vor fi punctate  cu note de 1 la 10
Data pana la care se pot preda lucrarile va fi 20.05.2020

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 04/29.01.2020, raman neschimbate;
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, unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, pentru cunoastere 
si punere in aplicare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN Ioan          Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA

Nr. 126 din 29 aprilie 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 8898 din 23.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea 
organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , 

in Municipiul Alexandria

Concursul are ca scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, sa ne invatam copiii 
sa isi iubeasca orasul si locuitorii lui, sa-i invatam ca e de datoria lor sa promoveze tot ce avem 
mai bun si participe cu tot ce pot la imbunatatirea aspectului si imaginii municipiului Alexandria 
la nivel national si de ce nu chiar mondial.

Chiar daca Alexandria este un oras tanar, care nu are in spate o istorie bogata, asezat intr-
o zona de campie frumoasa si roditoare, este un oras frumos care trebuie iubit si promovat, motiv 
pentru care incercam sa cultivam copiilor si tinerilor din municipiul Alexandria un sentiment de 
apartenenta locala si chiar nationala, de mandrie si de uniune.

Avand in vedere prelungirea Starii de urgenta pana la data de 15.05.2020 si intreruperea 
temporara a cursurilor in unitatile de invatamant, propun modificarea concursurilor propuse 
astfel incat sa se poata desfasura in mediul online.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile 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, propun elaborarea de catre Directia 
Economica si Directia Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si 
completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si 
desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , in 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. 8899 din 23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea 
organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , 

in Municipiul Alexandria

Prin expunerea de motive nr. 8898 din data de 23.04.2020, Primarul municipiului 
Alexandria Victor Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea si 
completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii 
concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , in 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 Anexei la H.C.L. nr. 
04/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC 
ALEXANDRIA” , in Municipiul Alexandria.

Concursul are ca scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, sa ne invatam copiii 
sa isi iubeasca orasul si locuitorii lui, sa-i invatam ca e de datoria lor sa promoveze tot ce avem 
mai bun si participe cu tot ce pot la imbunatatirea aspectului si imaginii municipiului Alexandria 
la nivel national si de ce nu chiar mondial.

Chiar daca Alexandria este un oras tanar, care nu are in spate o istorie bogata, asezat intr-
o zona de campie frumoasa si roditoare, este un oras frumos care trebuie iubit si promovat, motiv 
pentru care incercam sa cultivam copiilor si tinerilor din municipiul Alexandria un sentiment de 
apartenenta locala si chiar nationala, de mandrie si de uniune.

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 privind
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si 



desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , in 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


