
JUDETUL TELEORMAN                                                              Anexa nr. 2 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                     la Hotararea nr.49/26.02.2015 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE AL „SFATULUI INTELEPTILOR” DIN MUNICIPIUL 

ALEXANDRIA  

 

 

 

 Capitolul I – Prevederi generale 

 

a) „Sfatul Inteleptilor” din municipiul Alexandria se infiinteaza ca organism 

consultativ, din care fac parte persoane care indeplinesc urmatoarele 

criterii: 

-incadrare in categoria persoanelor de varsta a III-a caracterizate de spirit 

civic, care au prestanta, spirit organizatoric, initiativa in dezvoltarea vietii 

edilitar-gospodaresti a municipiului si sunt respectate de comunitatea 

locala, ; 

-sa fie desemnate de organizatiile pensionarilor, legal constituite si de 

primarul municipiului Alexandria; 

-varsta de minimum 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei; 

-locuitori ai municipiului Alexandria de peste 40 de ani; 

-participant activ la activitatile cetatenesti, de voluntariat, sa cultive si sa 

dezvolte spiritul de echipa; 

-sanatos din punct de vedere fizic si mintal; 

-sa dispuna de timp liber care sa-i permita participarea la diverse activitati 

cetatenesti si de voluntariat; 

-pregatire profesionala si conduita morala care sa le recomande pentru a 

face parte din „Sfatul Inteleptilor”; 

b) „Sfatul Inteleptilor” din municipiul Alexandria functioneaza pe langa 

Primarul Municipiului Alexandria; 

c) „Sfatul Inteleptilor” din municipiul Alexandria este un organism deschis 

pentru orice persoana care indeplineste criteriile enuntate la lit.a); 

 

Capitolul II – Scopul 

 Valorificarea potentialului de gandire si actiune al persoanelor care 

compun „Sfatul Inteleptilor”, a experientei acestora, in vederea consilierii 

Primarului in initiative care au ca scop ridicarea gradului de confort si bunastare, 

de cultura si civilizatie al cetatenilor Municipiului Alexandria. 

 

Capitolul III – Obiective 



a) Sugerarea de initiative care sa fie cuprinse in propunerile de acte 

normative ale autoritatilor publice locale; 

b) Urmarirea modului cum sunt implementate initiativele  si cum sunt 

aplicate actele normative, la nivel local; 

c) Furnizarea de solutii care pot conduce la adoptarea unor masuri vizand 

imbunatatirea vietii social-economice si culturale a municipiului 

Alexandria; 

d) Furnizarea de aprecieri privind initiativele executivului care au impact 

major asupra cetatenilor municipiului, inainte de a fi supuse aprobarii 

Consiliului local. 

 

Capitolul IV – Organizarea activitatii 

 

a)  „Sfatul Inteleptilor” isi desfasoara activitatea in cadrul unor reuniuni de 

lucru, lunare sau ori de cate ori este nevoie, inainte de sedintele 

Consiliului local; 

b) Temele dezbatute vor putea  fi prezentate si de invitati speciali 

(personalitati din domeniile stiintific, economic si cultural-artistic, etc.); 

c) Reuniunile de lucru vor fi conduse de Primar; 

d) Secretariatul reuniunilor este asigurat de un functionar public din cadrul 

Directiei administratie publica locala desemnat de directorul executiv; 

e) Legatura „Sfatului Inteleptilor” cu reprezentantii executivului va fi 

realizata prin intermediul directorului executiv al Directiei administratie 

publica locala. 

 

Capitolul V – Dispozitii finale 

 

a) Masurile si propunerile facute de catre „Sfatul Inteleptilor” au caracter 

consultativ pentru Primarul municipiului Alexandria; 

b) Membrii „Sfatului Inteleptilor” pot fi invitati sa participe la sedintele 

Consiliului local al municipiului Alexandria atunci cand este nevoie de 

sustinerea unor initiative proprii sau a unor teme cu caracter general ce 

vizeaza cetatenii municipiului Alexandria. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

Neacşu Ionuţ 

                                                                                                           


