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CONSILIUL LOCAL 

 

 

REGULAMENT AL CLUBULUI PENSIONARILOR 

DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA JUDETUL TELEORMAN 

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE 

Art.1  Denumirea clubului este ,,CLUBUL PENSIONARILOR” din Municipiul 
Alexandria, judetul Teleorman. 

Art. 2  Sediul clubului este in municipiul Alexandria, str.Dunarii, in locatia Casa 
de Cultura a Sindicatelor Alexandria, judetul Teleorman. 

Art. 3 Clubul Pensionarilor Alexandria este deschis pentru toti pensionarii cu 
domiciliul in municipiul Alexandria. 

Art.4 La activitatile clubului pot participa toti pensionarii care locuiesc in 
municipiul Alexandria  fara deosebire de sex, religie, apartenenta politica. 

Art.5 Organizatiile pensionarilor din municipiul Alexandria - Alianta Judeteana 
a Pensionarilor Teleorman prin Filiala Alexandria, Sindicatul Pensionarilor 
Teleorman, Clubul Femina, Sindicatul Pensionarilor din MAI si MAPN trecuti 
in rezerva prin reprezentanti desemnati vor organiza actiuni cultural-educative si 
sportive pentru membrii sai, conform calendarului de actiuni propriu. 

Art.6 De buna organizare si desfasurare a activitatii in cadrul clubului se va 
ocupa un colectiv desemnat de cele 5 organizatii de pensionari. 

Art.7  In cadrul clubului se vor desfasura activitatile: 

• sah 

• remmy 

• biliard 



• tenis de masa si alte discipline pe care membrii le propun. 

 

 

CAPITOLUL II-OBIECTUL SI SCOPUL FUNCTIONARII CLUBULUI 

Atr.8  Crearea cadrului de manifestare si de organizare a aptitudinilor culturale 
si sportive ale pensionarilor. 

Art.9  Punerea in valoare a performantelor artistice si sportive ale acestora. 

Atr.10 Organizarea unor seri culturale. 

Art.11 Intalniri cu personalitati ale vietii cultural-artistice locale si nationale. 

Art.12 Intalniri cu reprezentantii Casei de Pensii pentru a explica pensionarilor 
anumite probleme cu care acestia se confrunta. 

Atr.13 Atragerea unui numar cat mai mare de pensionari la activitatile 
organizate in club. 

Art.14 Crearea cadrului organizat de manifestare si de valorificare a experientei 
acestora in viata civica a municipiului. 

Art.15 Clubul Pensionarilor din Alexandria va fi principalul mijloc de 
socializare, dar si de exprimare a opiniilor in viata civica a municipiului. 

Art.16 Organizarea de actiuni proprii impreuna cu institutiile de asistenta 
sociala, biserica, O.N.G-uri pentru sustinerea persoanelor varstnice aflate in 
dificultate. 

 

CAPITOLUL III – PROGRAMUL DE FUNCTIONARE 

Art.17  Accesul in incinta clubului se face in baza urmatorului program: 

  LUNI – VINERI: 09,00-19,00 

  SAMBATA:          09,00-13,00 

Programul de functionare al clubului poate fi modificat in cadrul unor activitatii 
aprobate de Primarul municipiului Alexandria. 

 

 

 



CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE MEMBRILOR CLUBULUI 

Art.18 Membrii clubului au urmatoarele indatoriri: 

a.sa desfasoare activitati in spiritul si prevederile regulamentului; 

b.sa contribuie la formarea si promovarea unui mod de lucru democratic prin: 

-acceptarea plurarismului de idei; 

-acceptarea diversitatii opiniilor exprimate in mod liber; 

-respectarea hotararilor aprobate de majoritatea membrilor. 

c.sa pastreze curatenia in club; 

d.sa pastreze linistea in club; 

e.sa adopte in mod de adresare civilizat si decent; 

f.sa pastreze bunurile cu care este dotat clubul in stare initiala (sa nu le distruga); 

g.sa respecte programul clubului; 

h.sa participe la actiuni specifice organizate de Primarie municipiului 
Alexandria. 

 

CAPITOLUL V- SANCTIUNI 

Art.19 In clubul pensionarilor din municipiul Alexandria este interzis cu 
desavarsire : 

a.sa se fumeze; 

b.sa se consume bauturi alcoolice; 

c.sa se consume seminte de orice fel; 

d.sa se foloseasca cuvinte triviale; 

e.sa se joace jocuri de noroc pe bani; 

f.sa se intervina la instalatiile electrice si termice. 

Art. 20 Orice nerespectare a articolului 15 conduce la excluderea din randul 
membrilor clubului.  

 

 



CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE 

Art. 21 Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti pensionarii, membrii 
ai Clubului Pensionarilor din municipiul Alexandria. 

Art. 22 Consiliul de conducere al clubului are atributiuni in buna desfasurare a 
activitatilor din club, precum si in urmarirea respectarii Regulamentului al 
Clubului Pensionarilor prin constituirea de comisii pe discipline sportive. 

 

 

Presedinte de sedinta 

Florea VOICILA 

 

 

 


