
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. 05/30.01.2019 privind 

aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se 

desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019 

 

          Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

extraordinara, avand in vedere : 

- expunerea de motive nr.  10635/ 15.05.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 10636 / 15.05.2019 al Directiei Economice si 

Directiei Juridic Comercial, Compartimentul Cultura, Sport, Tineret; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

-    prevederile HCL 106/29.04.2019, privind aprobarea Regulamentului de premiere a 

elevilor, din unitatile de invatamant preuniversitar din Alexandria, cu rezultate deosebite la 

invatatura 

- 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. 36, alin (2), lit. „d”, pct. 1 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea nr.  215 

din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

Art. I. Se modifica si completeaza Anexa la H.C.L. nr. 05 / 30.01.2019 privind aprobarea 

principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul 

Alexandria în anul 2019 pentru sustinerea activitatilor sportive si culturale ale Municipiul 

Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

 

DATA/ 

PERIOADA 

ACTIVITATEA VALOA

RE 

- mii lei -  

RESPONSABILI 

24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor 

Romane 

30.00 Cristi Faluvegi 

Februarie ALEXANDRIA RECICLEAZA 

Etapa I 

Concurs de eseuri „Ajuta Planeta 

20.00 Cristi Faluvegi 



– Resursele sunt limitate” 

Februarie  Desfasurarea de activitati, in 

parteneriat cu ISU, de educatie 

in domeniul prevenirii situatiilor 

de urgenta si aplicati practice de 

reactie rapida in situatii de 

urgenta. Concursuri. Conform 

HCL. 10/31.01.2018 

20.00 Stanciu Violeta 

Februarie  Desfasurarea de activitati, in 

parteneriat cu Inspectoratul 

Judetean de Politie Teleorman si 

Centrul Judetean de Resurse si 

Asistenta Educationala 

Teleorman, de educatie in 

domeniul prevenirii hartuirii in 

mediul online, educatie rutiera si  

concursuri tematice, conform 

HCL. 09/31.01.2018 

5.00 Cristi Faluvegi 

1 Martie Sarbatorirea zilelor de 1 si 8 

martie ( CLUBUL 

PENSIONARILOR) 

10.00 Stanciu Violeta  

Martie  Mama si copilul – ateliere 

creative in gradinite. 

10.00 Stanciu Violeta 

Martie Campionii reciclarii 30.00 Stanciu Violeta 

Martie  Voluntari pentru Alexandria – 

„Inflorim Alexandria” 

10.00 Faluvegi Cristian jr. 

Martie ALEXANDRIA RECICLEAZA 

Etapa II 

Concurs  de pictura 

„Si de tine depinde – Viitorul cu 

sau fara poluare ” 

20.00 Stanciu Violeta 

Martie Gradinita ECO 25.00 Stanciu Violeta 

Aprile  Cupa Primaverii (CLUBUL 

PENSIONARILOR) 

5.00 Georgescu Sorin 

Aprilie  Voluntari pentru Alexandria 

„Vine, vine Iepurasul” 

5.00 Faluvegi Cristian jr. 

Aprilie  Concurs „Cel mai bun 

cozonac/pasca, de casa” 

10.00 Stanciu Violeta 

Aprilie ALEXANDRIA RECICLEAZA 

Etapa III 

Concurs teatru  

20.00 Stanciu Violeta 



Aprilie - iunie Actiuni in parteneriat cu 

Asociatia Pro Mediu Teleorman 

5.00 Cristi Faluvegi 

29 aprilie Ziua veteranilor de razboi 10.00 Filip Catalin 

1 mai  Concurs inot 20.00 Cristi Faluvegi 

Mai Ziua tineretului – Colour the 

Party 

30.00 Stanciu Violeta 

Mai Cel mai frumos spatiu verde 30.00 Stanciu Violeta 

Mai Nunta de aur 30.00 Cristi Faluvegi 

Mai Concurs de facut gogosi ( 

CLUBUL PENSIONARILOR) 

6.00 Faluvegi Cristian jr. 

Mai ALEXANDRIA RECICLEAZA 

Etapa IV 

Street Art – „Arta prin reciclare” 

20.00 Cristi Faluvegi 

Mai  Desfasurarea de activitati, in 

parteneriat cu Inspectoratul 

Judetean de Politie Teleorman – 

„Olimpiada Sigurantei” conform 

HCL. 368/20.12.2018 

15.00 Stanciu Violeta 

1 iunie Ziua Copilului 45.00 Cristi Faluvegi 

Iunie Ziua absolventului(gimnaziu si 

liceu) 

12.00 Stanciu Violeta 

Iunie  „Dialogul Artelor” 5.00 Georgescu Sorin 

Iunie ALEXANDRIA RECICLEAZA 

Etapa V 

Concurs de cultura generala 

20.00 Stanciu Violeta 

Iunie - August Jocurile vacantei 20.00 Cristi Faluvegi 

Iunie – August  Maratonul filmelor pentru copii 7.00 Faluvegi Cristian jr. 

Iulie  Cupa pensionarilor la pescuit 

(CLUBUL PENSIONARILOR) 

15.00 Cristi Faluvegi 

Iulie Cea mai buna paine de casa 

(CLUBUL PENSIONARILOR) 

5.00 Georgescu Sorin 

August  Festivalul Ideo ideis 150.00 Georgescu Sorin 

August Zilele Municipiului Alexandria 200.00 Cristi Faluvegi 

Stanciu Violeta 

Faluvegi Cristian jr. 

Georgescu Sorin 

Septembrie  Premiere elevi cu rezultate 

deosebite la invatatura 

50.00 Cristi Faluvegi 



1 Octombrie Ziua Internationala a Persoanelor 

varstnice (CLUBUL 

PENSIONARILOR) 

30.00 Stanciu Violeta 

Octombrie  Alegeri CLTA 25.00 Stanciu Violeta 

18-19 Ocrombrie Concursul National de dans 

sportiv „Cupa SIBBA 

ALEXANDRIA”, editia a V-a 

30.00 Faluvegi Cristian jr. 

Noiembrie Miss Alexandria 

editia a IV-a 

25.00 Stanciu Violeta 

1 decembrie Ziua Nationala a Romaniei 50.00 Cristi Faluvegi 

Decembrie Poveste de Craciun 150.00 Cristi Faluvegi 

Decembrie Festivalul de Colinde, Obiceiuri 

si Traditii 

editia a V-a 

30.00 Stanciu Violeta 

Decembrie Revelionul 40.00 Georgescu Sorin 

Decembrie  Revelion (CLUBUL 

PENSIONARILOR) 

6.00 Faluvegi Cristian jr. 

Permanent  Organizare conferinte, seminarii, 

dezbateri – administratie publica 

europeana – in parteneriat cu 

Universitatea Valahia 

5.00 Cristi Faluvegi 

Permanent Activitate curenta - Cinema 3D 210.00 Faluvegi Cristian jr. 

Georgescu Sorin 

Permanent Deplasarea la festivaluri si 

concursuri nationale - 

Ansamblul de Jocuri si Cantece 

Populare „Florile Burnasului” 

10.00 Georgescu Sorin 

Permanent Depunere jerbe si coroane de 

flori 

10.00 Faluvegi Cristian jr. 

Permanent Acordarea de certificate de 

„Tanar cetatean al Municipiului 

Alexandria” la implinirea varstei 

de 18 ani 

30.00 Georgescu Sorin 

Permanent Sustinerea activitatilor curente - 

Consiliul Local al Tinerilor din 

Alexandria(CLTA) 

25.00 Stanciu Violeta 

Permanent  Sustinerea activitatilor curente – 

CLUBUL PENSIONARILOR 

60.00 Georgescu Sorin 

Permanent Sustinerea activitatilor - 25.00 Faluvegi Cristian jr. 



Voluntari pentru Alexandria 

Permanent  Achizitionare costume tematice 25.00 Cristi Faluvegi 

Permanent Activitati in parteneriat cu 

Organizatia „Salvati Copiii” 

conform HCL. 286/25.10.2018 

10.00 Cristi Faluvegi 

Permanent Activitati in parteneriat cu 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Agentia Nationala Antidrog, 

conform HCL. 285/25.10.2018 

5.00 Cristi Faluvegi 

Permanent Muzica in parc 30.00 Stanciu Violeta 

Pe perioadele si in locurile unde se desfasoara activitatile prevazute in tabelul de mai sus, 

nu se vor desfasura adunari publice. 

 

Art.II. Prin  grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Economica - Compartiment Cultura Sport Tineret si Directiei Juridic 

Comercial pentru cunoastere si punere in aplicare.  

    

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

 CONSILIER,                                                                SECRETAR, 

              Silvia COBARLIE                                                        Jr. Iulian PURCARU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr._____din 29 mai 2019 



 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.  10635 din 15.05.2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea 

principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în 

municipiul Alexandria în anul 2019 

 

 

 Manifestarile cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul 

Alexandria in anul 2019, aprobate prin HCL 05 din 30 ianuarie 2019, au devenit deja traditie in 

municipiul nostru. 

Prin organizarea de noi activitati dorim sa desfasuram manifestari cultural-artistice si 

educative, pentru a oferi unui public cat mai larg, liberul acces la activitatile de calitate. 

Performantele scolare realizate de catre elevii alexandreni aduc o imagine pozitiva 

municipiului Alexandria. 

Tinand seama de munca depusa, de cele mai multe ori renuntand la jocurile copilariei, 

printr-un sacrificiu neconditionat din parte parintilor in sustinerea pregatirii acestor copii, 

consider ca este un gest de recunostinta din partea autoritatilor locale in a premia si sprijinii 

financiar acesti elevi talentati. 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Administratie Publica Locala si Directia Buget Finante Taxe si 

Impozite  a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. 

nr. 05/30.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de 

tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019, 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. 10636 din 15.05.2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind 

aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se 

desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019 

 

 

         Prin expunerea de motive nr. 10635 din data de 15.05.2019, Primarul municipiului 

Alexandria Victor Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu modificarea si 

completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări 

cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019. 

 

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. 36, alin. (2), lit. „d” din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

 

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte modificarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2018 

privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se 

desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019. 

         Manifestarile cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipul 

Alexandria in anul 2019, aprobate prin HCL 05 din 30 ianuarie 2019, au devenit deja traditie in 

municipiul nostru. 

Prin organizarea de noi activitati dorim sa desfasuram manifestari cultural-artistice si 

educative, pentru a oferi unui public cat mai larg, liberul acces la activitatile de calitate. 



Performantele scolare realizate de catre elevii alexandreni aduc o imagine pozitiva 

municipiului Alexandria. 

Tinand seama de munca depusa, de cele mai multe ori renuntand la jocurile copilariei, 

printr-un sacrificiu neconditionat din parte parintilor in sustinerea pregatirii acestor copii, 

consider ca este un gest de recunostinta din partea autoritatilor locale in a premia si sprijinii 

financiar acesti elevi talentati. 

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 

modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor 

manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria 

în anul 2018 ,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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul  Cultura, Sport, Tineret 

Cristian Faluvegi 

 

 

 

 

 

 

 


