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PROCES VERBAL 
privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a activitatii de voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria.  
 
 

 Încheiat azi 06.10.2014 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, in Sala de şedinţe a 
Consiliului local. 
 Dezbaterea publică s-a desfăşurat la iniţiativa Primariei municipiului Alexandria, în acest sens 
fiind publicat anunţul nr. 22625/18.09.2014 în care au fost cuprinse data, ora şi locul de desfăşurare a 
acesteia, în ziarul local „Teleormanul”, pe site-ul Primariei municipiului Alexandria şi a fost afişat la 
sediul instituţiei. 
 Proiectul hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
activitatii de voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria a fost afişat la sediul instituţiei, pe 
site-ul instituţiei şi în ziarul local „Teleormanul”. 
 La această dezbatere au participat: dl viceprimar al municipiului Alexandria, dl Iotu Lucian, din 
partea Primariei municipiului Alexandria, d-na Chesnoiu Postumia, sef serviciu J.A.T.R.U., dl 
Plosceanu Cristian inspector in cadrul Directiei Administratie Publica Locala, care a reprezentat 
secretariatul tehnic, d-na Krumes Virginia si d-na Nedea Doina din partea AASPS, dl Filip George din 
partea ASCE, reprezentanţi mass-media si 5 participanti din partea societatii civile. 
 Dezbaterea a fost deschisă de d-na Chesnoiu Postumia care a prezentat proiectul de hotarare cu 
privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat sub 
autoritatea Municipiului Alexandria, precizând că acesta a fost adus la cunoştinţă publică prin 
mijloacele de informare în masă. Totodată precizează că această dezbatere publică are drept scop 
preluarea observaţiilor participanţilor în vederea îmbunătăţirii proiectului, astfel incat sa fie  acoperite 
toate necesităţile urbei. 
             D-na Ghicica Maria, reprezentant al societatii civile, spune ca acest regulament este bun pentru 
urmatoarea perioada deoarece va urma saditul pomilor, si alte activitati specifice toamnei si primaverii. 
 D-na Chesnoiu Postumia spune ca sunt prinse si aceste activitati in desfasurarea proiectului. 
 Dl viceprimar Iotu Lucian spune ca este bine si pentru municipalitate si pentru cetateni ca a 
aparut legea voluntariatului si ca se propune acest regulament la nivel local. Tot dl viceprimar Iotu 
Lucian spune ca unii cetateni sunt dornici sa participe la activitati in interesul municipalitatii. 
 Dl Vataman Stefan, reprezentant al societatii civile, spune ca este important ca toti cetatenii sa 
se implice pentru buna stare a municipalitatii. De asemenea dl Vataman Stefan spune ca este important 
ca si elevii de liceu sa fie educati in acest sens si este foarte important pentru tineri sa fie cooptati in 
astfel de activitati, fiind un lucru bun si pentru municipalitate deoarece ei vad mai multe lucruri si au un 
ochi mai critic. Tot dl Vataman Stefan spune ca ar fi bine sa se mearga prin clasele terminale ale 
liceelor pentru a se prezenta proiectul. 
 Dl viceprimar Iotu Lucian spune ca se va face un plan de prezentare pentru scoli si licee. De 
asemenea dl viceprimar Iotu Lucian spune ca marea majoritate a cetatenilor nu participa la activitati in 
interesul municipalitatii, dar astfel , avand o forma organizata se poate apela la voluntari. 
 Dl Vataman Stefan spune ca acest voluntariat este si o forma buna de educare. 
 Dl viceprimar Iotu Lucian spune ca acest proiect va fi de mare ajutor municipalitatii si in mod 
special in rezolvarea unor probleme care nu sunt observate de autoritati, probleme care se rasfrang 
asupra societatii civile. 



 Dl Vataman Stefan spune ca este de acord cu faptul ca este foarte util acest proiect, dar este 
nevoie si de multa seriozitate. 
 Dl viceprimar Iotu Lucian spune ca dupa ce regulamentul va fi adoptat in Consiliul local, se va 
face o prezentare a acestuia. 
 Nemaifiind si alte discutii, dezbaterea publica s-a incheiat. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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