
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor”

în Municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- Referat de aprobare nr.12560din 16.06.2020al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.12561din 16.06.2020al Direcţiei Economice şi Directiei 

Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “c”si “d” , alin (7), lit. “d” si “p” din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. 
“a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor” conform 
anexei care face parte integranta din prezenta  hotărâre.
Art.3Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcţiei Economică, Directiei Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN Ioan Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 180 din 29 iunie 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 12560 din 16.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al “Clubului Pensionarilor”în Municipiul Alexandria

Scopul Clubului Pensionarilor este acela de a oferi un spațiu de relaxare, socializare și agrement 
pentru persoanele vârstnice din municipul Alexandria, destinat stimulării comunicării la orice vârstă și 
prevenirea marginalizării și izolării sociale a persoanelor vârstnice, crearea cadrului de manifestare și 
de organizare a aptitudinilor culturale și sportive ale pensionarilor, stimularea participării persoanelor 
vârstnice la viață socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacităților fizice și intelectuale 
ale acestora, creșterea gradului de integrare și participare socială a varstnincilor, stimularea participării 
persoanelor vârstnice la viață socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacităților fizice și 
intelectuale ale acestora, facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile 
persoanelor vârstnice, îmbunătățirea imaginii sociale a vârstnicilor

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun urmatorul proiect de hotarare: aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor”în Municipiul Alexandria

Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 12561 din 16.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor”

în Municipiul Alexandria

1.NECESITATEA PROIECTULUI 
Prin referatul de aprobare nr. 12560 din data de 16.06.2020, Primarul Victor Drăguşin 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al “Clubului Pensionarilor”în Municipiul Alexandria

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI  
Scopul Clubului Pensionarilor este acela de a oferi un spațiu de relaxare, socializare și 

agrement pentru persoanele vârstnice din municipul Alexandria, destinat stimulării comunicării 
la orice vârstă și prevenirea marginalizării și izolării sociale a persoanelor vârstnice

Încă din antichitate, marii gânditori ai omenirii au considerat că înțelepciunea este cea mai 
aleasă comoară a omului.

Înțelepciunea are în primul rând o latura utilitară și poate fi echivalentă cu prudență, 
echilibrul, dreapta cumpănire, chibzuință, prevederea.

Înțelepciunea se deosebește de inteligență prin aceea că cea dintâi este o calitate dobadita 
pe parcursul vieții, pe când a două este înnăscută. Inteligență poate fi pusă și în slujba răului, 
ceea ce nu se întâmplă în cazul înțelepciunii.

Se spune că oamenii bătrâni au această calitate dobândită dintr-o experiență acumulată 
de-a lungul anilor. De aceea a rămas valabilă expresia: „cine n-are bătrâni să și-i cumpere”.

3. LEGALITATE 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “c”si “d” , alin (7), lit. “d” si “p” din OUG 57/2019, 
art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ al României

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC



Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 
sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezenta hotărâre se vor aloca sume din bugetul 
local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din 
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 
realiza pe baza de acte doveditoare.

Direcţia Economica stabileste necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor”în Municipiul Alexandria,
proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea  
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Directia Juridic, Comercial 
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret                                          
Cristian Faluvegi



MUNICIPIUL ALEXANDRIA Anexa la HCL nr. 180 din 29 iunie 2020 CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE 
AL CLUBULUI PENSIONARILOR DIN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Denumirea spațiului este ,,CLUBUL PENSIONARILOR” din Municipiul Alexandria, județul 
Teleorman.
Art. 2 Sediul clubului este în municipiul Alexandria, str.Constantin Brâncoveanu, în locația - Hala 
Piața Centrală Alexandria, județul Teleorman.
Art. 3 Angajații Biroului Cultură, Sport, tineret:

- asigura aplicarea hotărârilor Consiliului local privind activitatea Clubului Pensionarilor și 
supraveghează respectarea acestora
- avizează, în vederea aprobării de către Consiliul local, propunerile privind modificarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Pensionarilor
- avizează proiectele, programele și planurile de activitate ale Clubului Pensionarilor, 
calendarul annual al manifestărilor organizate și finanțate la cererea asociaților s 
organizațiilor de pensionari prin Biroul de Cultură, Sport, Tineret, analizează periodic stadiul 
realizării acestora.

Art. 4 Clubul Pensionarilor Alexandria este deschis si destinat pentru toți pensionarii cu domiciliul în 
municipiul Alexandria.
Art.5 La activitățile clubului pot participa toți pensionarii care domiciliaza în municipiul Alexandria 
fără deosebire de sex, religie, apartenența politică și care nu suferă de boli contagioase sau psihice care 
pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din grup.
Art.6 Organizațiile pensionarilor, legal constituite, din municipiul Alexandria - Alianța Județeană a 
Pensionarilor Teleorman prin Filiala Alexandria, Asocatia Pensionarilor Alexandria, Clubul Femină 
2005, CAR Pensionari, CAR Prefectura, Asociația Armonia, Sindicatul Cadrelor in Rezerva din MAI 
și MAPN trecuți în rezervă, precum și alte asociații și organizații ale pensionarilor, legal constituite, 
prin reprezentanți desemnați vor organiza acțiuni cultural-educative și sportive pentru membrii săi, 
conform calendarului de acțiuni propriu, la date și ore stabilite de comun acord.
Art.7 De buna organizare și desfășurare a activității și de gestionare bunurilor și al spațiului pus la 
dispoziție în cadrul clubului se vor ocupă reprezentanți din Primăria municipiului Alexandria, angajați 
în cadrul Biroului de Cultură, Sport, Tineret
Art.8 În cadrul clubului se vor desfășura activități si concursuri, pe teme:

- cultural-educative, de artă culinară, artizanat, mestesuguri
- activități cultural-religioase
- activități de petrecerea timpului liber
- sesiuni de discuții pe diverse teme
- activități de voluntariat pentru motivarea, animarea și mobilizarea pensionarilor
- activități sportiv-recreative si concursuri, cum ar fi : șah, remmy, biliard, tenis de masă și 
alte discipline pe care membrii le propun.

Art.9 Până la sfârșitul lunii octombrie a fiecărui an, asociațiile și organizațiile de pensionari vor 
depune calendarul activităților propuse pentru anul următor în vederea centralizării și includerii 
acestora în Calendarul principalelor manifestări cultural-artistice, sportive și de tineret care se vor 
desfășura în următorul an si lunar,iar pana pe data de 15, se vor depune programele saptamanale 
pentru luna urmatoare .



CAPITOLUL II-OBIECTUL ȘI SCOPUL FUNCȚIONARII CLUBULUI

Art.10 Scopul Clubului Pensionarilor este acela de a oferi un spațiu adecvat de relaxare, 
socializare și agrement pentru pensionarilor din municipul Alexandria, destinat stimulării comunicării 
la orice vârstă și prevenirea marginalizării și izolării sociale a pensionarilor.
Art.11 Crearea cadrului de manifestare și de organizare a aptitudinilor culturale și sportive ale 
pensionarilor.
Art.12 Punerea în valoare a performanțelor artistice și sportive ale acestora.
Atr.13 Organizarea unor seri culturale.
Art.14 Întâlniri cu personalități ale vieții cultural-artistice locale și naționale.
Art.15 Întâlniri cu reprezentanții Casei de Pensii sau a altor instituții județene și locale pentru a explică 
pensionarilor anumite probleme cu care aceștia se confruntă.
Atr.16 Atragerea unui număr cât mai mare de pensionari la activitățile organizate în club.
Art.17 Crearea cadrului organizat de manifestare și de valorificare a experienței acestora în viață 
civică a municipiului.
Art.18 Clubul Pensionarilor din Alexandria va fi principalul spatiu care asigura socializarea, dar și
exprimare a opiniilor în viață civică a municipiului, pentru această categorie de vârstă.
Art.19 Organizarea de acțiuni proprii împreună cu instituțiile de asistență socială, biserica, O.N.G-uri 
pentru susținerea persoanelor vârstnice aflate în dificultate.
Art.20 Creșterea gradului de integrare, socializare și participare socială a pensionarilor.
Art.21 Stimularea participării pensionarilorla viață socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării 
capacităților fizice și intelectuale ale acestora.
Art.22 Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice.
Art.23 Îmbunătățirea imaginii sociale a pensionarilor.

CAPITOLUL III – PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

Art.24 Accesul în incinta clubului se face în baza următorului program:
LUNI – VINERI: 09,00-16,00
SÂMBĂTĂ: 09,00-13,00
Programul de funcționare al clubului poate fi modificat în cazul organizării și desfășurării unor 
activității aprobate de Primarul municipiului Alexandria, in urma comunicarii, in prealabil,  de catre 
organizatiile si asociatiile de pensionari, legal constituite, a programului activitatilor saptamanale.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE MEMBRILOR CLUBULUI

Art.25 Membrii clubului au următoarele îndatoriri:
a.să desfășoare activități în spiritul și prevederile regulamentului;
b.să contribuie la formarea și promovarea unui mod de lucru democratic prin:

- acceptarea plurarismului de idei;
- acceptarea diversității opiniilor exprimate în mod liber;
- respectarea hotărârilor aprobate de majoritatea membrilor.

c.să păstreze curățenia în club;
d.să păstreze liniștea în club;
e.să adopte un mod de adresare civilizat și decent;
f.să păstreze bunurile cu care este dotat clubul în stare inițială (să nu le distrugă);
g.să respecte programul clubului;
h.să participe la acțiuni specifice organizate de Primărie municipiului Alexandria

i.sa prezinte legitimatia la accesul in Club sau ori de cate ori ii este solicitat de catre angajatii Primariei 
municipiului Alexandria care raspund de supravegherea activitatii Clubului Pensionarilor.

CAPITOLUL V- INTERDICȚII



Art.26 În Clubul Pensionarilor din municipiul Alexandria este interzis cu desăvârșire :
a. să se fumeze;
b. să se consume băuturi alcoolice sau să se participe la acțiuni în stare de ebrietate;
c. să se consume semințe de orice fel;
d. să se folosească cuvinte triviale sau să deranjeze alte persoane prin zgomot;
e. să se joace jocuri de noroc pe bani; 
f. să se intervină la instalațiile electrice și termice;
g. să se promoveze doctrine sau idei politice și să desfășoare activități de prozelitism.

Art. 27 Orice nerespectare a articolului 26 conduce la excluderea din rândul membrilor clubului și 
interzicerea accesului în incinta Cubului Pensionarilor și a participării la activitățile acestuia

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE

Art.28 Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toți pensionarii, membrii ai Clubului 
Pensionarilor din municipiul Alexandria.
Art. 29 Biroul Cultură, Sport, Tineret din cadrul Primăriei municipiului Alexandria are atribuțiuni în 
bună desfășurare a activităților din club, precum și în urmărirea respectării Regulamentului al Clubului 
Pensionarilor.
Art. 30 Accesul în incinta Clubului Pensionarilor se face pe baza Legitimației de membru al Clubului 
Pensionarilor.
Documentele necesare pentru eliberarea legitimatiei pentru accesul în Clubul Pensionarilor sunt:

- Cerere de admitere – original
- B.I/C.I - original și copie
- Talon pensie - original și copie

Art.31 În cazul în care un membru aduce prejudicii materiale patrimoniului Clubului Pensionarilor, 
acesta va răspunde contravențional, civil sau penal, după caz.
Art. 32 Plata utilităților și a cheltuielilor necesare cu întreținerea și igienizarea sediului Clubului 
Pensionarilor, se fac din bugetul local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONSILIER,

AUGUSTIN Ioan 


