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                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului 

Alexandria “  domnului Piperea Tiberius Madalin. 

 
  

  Printre atributiile Consiliului local este si  cea prevazuta la alin. (8), al art. 36 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

careia, acesta poate conferi, persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite, titlul de cetatean 

de onoare al localitatii, in baza unui regulament propriu. 

 La art. 5 din Regulamentul aprobat prin hotararea nr. 99/2007 se prevad categoriile de 

personalitati indreptatite sa primeasca titlul de cetatean de onoare , printre acestea fiind si cele  de 

recunoastere nationala si internationala, care prin realizarile lor deosebite au facut cunoscut numele 

municipiului Alexandria, si au adus contributia la dezvoltarea imaginii acestuia in tara si in afara ei. 

 Una din personalitatile care prin realizarile sale deosebite a facut cunoscut numele municipiului 

Alexandria in tara si in strainatate este domnul Piperea Tiberius Madalin. 

 Absolvent al Universitatii din Pitesti, licentiat in educatie fizica si sport in anul 1999, obtinand 

in acelasi an Carnetul de antrenor, categoria a III-a la Ministerul Tineretului si Sportului, domnul  

Piperea Marius Madalin a debutat ca antrenor in anul 2001, la Clubul Sportiv Scolar, revolutionand 

conceptia de educatie, munca si devotament pentru sportul de echipa, realizand o baza solida la 
piramida pe care a construit-o timp de 15 ani. Astfel, a inceput de jos, pornind pregatirea cu elevi foarte 

mici si timp de trei generatii a modelat campioni nationali an de an, facand din municipiul Alexandria 

un important centru pentru baschet. 

 Datorita rezultatelor sale, Federatia Romana de Baschet i-a acordat in anul 2007 distinctia de 

“Antrenorul anului”. Din anul 2015 a fost cooptat in staff-ul care pregateste echipa de senioare a 

Romaniei si prin munca, profesionalism si devotament, de-a lungul campaniei de calificare a echipei 

nationale de baschet feminin a Romaniei la Campionatul European de baschet din Cehia, in anul 2017, 

domnul Piperea Tiberius Madalin a fost numit antrenor secund al echipei nationale.  

Din anul 2012 si pana in prezent, domnul Piperea Tiberius Madalin detine Licenta AA a 

Federatiei Romane de Baschet. 

Domnul Piperea Tiberius Marius este un exemplu de profesionalism si devotamnet, reusind de-

a lungul intregii sale cariere de antrenor la Clubul Sportiv Scolar Alexandria, A.S. C.S BASCHET 

CLUB TELEORMAN ALEXANDRIA si loturile nationale de baschet feminin, sa puna municipiul 

Alexandria pe cea mai inalta treapta a sportului pe plan national si international.  

           Ca urmare , in conformitate cu prevederile legale amintite, precum si ale art. 45, alin.(6) din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun elaborarea de catre Directia administratie publica locala a unui proiect de hotarare cu 

privire la conferirea titlului de “ Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Piperea 

Tiberius Madalin, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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