
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
  

Priveşte: stabilirea amplasamentului unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri  

și acceptarea donației domnului Florea Gabriel 

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, 

având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 25554 / 09.11.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

-  raportul nr. 25555 / 09.11.2018 al Arhitectului Șef; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

- solicitarea nr. 20558 / 25.09.2018 a domnului Florea Gabriel; 

- prevederile art. 984 și 985 din Legea 287 / 2009, republicată, privind Codul Civil; 

- prevederile art. 36, alin. (1), și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), (3), (6), și ale  art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1. Se acceptă oferta de donație făcută de domnul Florea Gabriel, cu domiciliul în mun. 

Alexandria, str. Nicolae Bălcescu nr. 53, a unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri, conform 

anexei nr. 1. 

 Art. 2. Se aprobă amplasarea monumentului pe str. Ion Creangă, nr. cad. 25726, nr. C.F. 25726, 

conform anexei nr. 2. 

        Art. 3. Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului a bunului mobil. 

 Art. 4. (1) Se împuternicește domnul viceprimar Augustin Ioan pentru semnarea în forma 

autentică a actului de donație. 

 (2) Taxele pentru perfectarea contractului de donație vor fi suportate de către donator. 

 (3) La încheierea contractului de donație donatorul va indica și valoarea bunului care formează 

obiectul acestuia. 

          Art. 5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria se va transmite prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 

Arhitectului Șef, Direcției Patrimoniu și domnului Florea Gabriel pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                    CONSILIER,                                                                                    SECRETAR, 

        MARIAN DRAGOȘ PETCU                                                           Jr.  IULIAN PURCARU                             

 

 

                                                                             

 

 

ALEXANDRIA, 

Nr.                     /    12 noiembrie 2018  



JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

              ARHITECT  SEF 

NR.  25555  din 09.11.2018 

 

R A P O R T  

 

Priveşte: stabilirea amplasamentului unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri  

și acceptarea donației domnului Florea Gabriel 

 

Prin expunerea de motive nr. 25554 din 09.11.2018, Primarul municipiului Alexandria, domnul 

Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la stabilirea amplasamentului 

unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri și acceptarea donației domnului Florea Gabriel. 

Analizând propunerea de mai sus am constatat că aceasta s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 36, 

alin (1) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 a Administrației publice locale republicată cu 

modificările și completările ulterioare, este necesară și oportună. 

Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua 

de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost 

reluată de Constituția României din 1991, articolul 12, alineatul 2. 

Având în vedere importanța deosebită ce o are Marea Unire pentru poporul român, prin 

determinarea și curajul de care au dat dovadă soldații și întregul popor român, considerăm că este 

necesară și oportună acceptarea donației și amplasarea monumentului într-o zonă centrală a municipiului 

Alexandria, în vecinătatea celei mai importante instituții a municipiului, Primăria municipiului 

Alexandria. Sculptorul Popa Nicolae Ovidiu este autorul compoziției formate din cinci soldați. 

Conform descrierii sculptorului Popa Nicolae Ovidiu, monumentul este o compoziție formată din 

cinci persoane alăturate ce realizează o forma unitară dispusă astfel: trei persoane în uniforme specifice 

soldaților din Primul Război Mondial, purtând în mâini puști orientate către înainte, în poziție de asalt și 

două persoane (soldați), în partea opusă (spate). Acestea din urmă aflându-se într-o situație ce descrie un 

moment dramatic, un personaj în poziție verticală își susține un camarad care și-a data viața în luptă, 

simbolizând jertfa generala a poporului dar și jertfa supremă a acelora care au căzut la datorie. Personajul 

care-l susține poartă în mâna dreaptă o goarnă, simbolizând  chemarea și îndemnul perpetuu de înaintare 

și apărarea granițelor țării. Compoziția în general exprimă determinarea, curajul de care au dat dovadă 

soldații și întregul popor, dar și jertfa, unitatea și dorința de izbândă. Modelajul este unitar, formele 

structurate în suprafețe clare dar și zone vibrate, realizând astfel un joc de lumină și umbră dinamic, ce 

accentuează dinamismul, tensiunea momentului. Materialul folosit pentru turnare este o rășina 

bicomponentă în amestec cu praf de piatră, cu intervenții de dăltuire și aplicare de straturi succesive de 

protecție. La interior este a fost folosită o armătură metalică precum și straturi intermediare de plasă. 

Dimensiunile grupului statuar sunt următoarele: înălțime totală 140 cm, lățime 90 cm și adâncime 

118 cm. 

Având în vedere cele menționate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre cu privire la privire la 

stabilirea amplasamentului unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri și acceptarea donației 

domnului Florea Gabriel, care împreună cu solicitarea domnului Florea Gabriel va fi prezentat spre 

dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

p. ARHITECT  ŞEF, 

Adrian Răzvan GHIȚĂ 

  



 

JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

NR.  25554  din 09.11.2018 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

Privește: stabilirea amplasamentului unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri  

și acceptarea donației domnului Florea Gabriel 

 

 

 Având în vedere solicitarea domnului Florea Gabriel înregistrată la Primăria municipiului 

Alexandria cu nr. 20558 din 25 septembrie 2018 privind donarea unui monument dedicat Centenarului 

Marii Uniri; 

Ținând seama de faptul că la data de 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, 

procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în 

cuprinsul aceluiași stat național, România.  

Conform descrierii sculptorului Popa Nicolae Ovidiu, monumentul este o compoziție formată din 

cinci persoane alăturate ce realizează o forma unitară dispusă astfel: trei persoane în uniforme specifice 

soldaților din Primul Război Mondial, purtând în mâini puști orientate către înainte, în poziție de asalt și 

două persoane (soldați), în partea opusă (spate). Acestea din urmă aflându-se într-o situație ce descrie un 

moment dramatic, un personaj în poziție verticală își susține un camarad care și-a data viața în luptă, 

simbolizând jertfa generala a poporului dar și jertfa supremă a acelora care au căzut la datorie. Personajul 

care-l susține poartă în mâna dreaptă o goarnă, simbolizând  chemarea și îndemnul perpetuu de înaintare 

și apărarea granițelor țării. Compoziția în general exprimă determinarea, curajul de care au dat dovadă 

soldații și întregul popor, dar și jertfa, unitatea și dorința de izbândă.  

Conform art. 984 și 985 din Legea 287 / 2009 privind Codul Civil, donația este contractul prin 

care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea 

celeilalte părți, numită donator. 

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

Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de 

către Arhitectul Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la stabilirea amplasamentului unui monument 

dedicat Centenarului Marii Uniri și acceptarea donației domnului Florea Gabriel. 

Urmează ca, în conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 / 

2001 a Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare proiectul de 

hotărâre împreună cu solicitarea domnului Florea Gabriel, să fie supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiuni_istorice_rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia

