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H O T A R A R E

Priveste: asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetățenilor  
municipiului Alexandria care participă la  alegerile locale din 27.09. 2020 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în ședință ordinară, avand 
în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 17090 din 10.08.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 17091 din 10.08.2020 al Directiei Juridic-Comercial si al 

Directiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- Hotarârea Comitetului local pentru Situații de Urgență Alexandria nr. 46 din 05.08.2020;
- Hotărârea Comitetului local pentru Situații de Urgență Alexandria nr. 47 din 06.08.2020;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;
- Prevederile art.84 și art. 129, alin (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) si alin (6) si ale art.196, alin. 
(1), lit ‚a’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aproba asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetătenilor 
municipiului Alexandria care participă la  alegerile locale din 27.09. 2020. 

Art.2.- Se aprobă asigurarea unei măști de protecție si unei perechii de mănuși pentru fiecare 
cetățean care se prezintă la vot.

Art.3.-În cazul în care alegerile locale din 27.09.2020 se vor amâna, materialele achiziționate 
se vor folosi atunci cand acestea vor avea loc.

Art.4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județul Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice, pentru cunoaștere și punere
în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,   CONTRASEMNEAZA:
CONSILIER,                                      SECRETAR GENERAL,

Marian Dragoș PETCU Alexandru-Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr. 242 din  17 august 2020



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR

NR.17090 din 10.08.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetățenilor
municipiului Alexandria care participă  la  alegerile locale din 27.09. 2020

În data de 16 iulie 2020 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 135 cu privire 
la stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile publice locale din anul 2020 , precum și a 
unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.

Din cuprinsul respectivei legii reiese că alegerile locale vor avea loc în data de 27 
septembrie 2020.

In data de 23 iulie 2020 au fost publicate hotărârile de guvern prin care s-au 
stabilit măsurile tehnice de organizare a scrutinului (HGR. 577/2020), calendarul 
acțiunilor electorale ( HGR. 576/2020) precum și cheltuielile necesare desfășurării 
alegerilor (HGR nr. 578/2020).

În cuprinsul hotărârilor de mai sus sunt prevăzute cheltuieli pentru asigurarea de 
materiale de protecție sanitară pentru membrii birourilor electorale, nu și pentru 
cetățenii care doresc să participe la alegeri în calitate de alegători.

Având în vedere trendul crescător al infecțiilor cu SARS COV-2 în răndul 
cetățenilor, în data de 05.08.2020 Comitetul local pentru situații de urgență Alexandria a 
hotărât achiziționarea de materiale de protecție sanitară (30.000 de măști și 30.000 de 
perechi de mănuși). Aceste hotărâri vor produce efecte după aprobarea Consiliul local al 
mun. Alexandria.

De asemenea s-a aprobat achiziționarea a 17 corturi care vor fi amplasate la 
localul fiecărei secții de votare în vederea distribuirii materialelor de protecție sanitară.

În cazul în care  alegerile locale din 27.09.2020 se vor amâna, materilalele 
achiziționate se vor folosi atunci când acestea vor avea loc.

La art.129 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ se prevede 
că: “ Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale
administrației publice locale sau centrale.”

În conformitate cu art. 136 alin (1) propun elaborarea de catre Directia Juridic-
Comercial și de către Direcția Economică a unui proiect de hotarare cu privire la 
asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetătenilor municipiului 
Alexandria care participă  la  alegerile locale din 27.09. 2020

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 17091 din 10 august 2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Priveste: asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetătenilor

municipiului Alexandria care participă  la  alegerile locale din 27.09. 2020

Necesitatea si oportunitatea proiectului de hotarare.
În data de 16 iulie 2020 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 135 cu privire 

la stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile publice locale din anul 2020 , precum și a 
unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.

Din cuprinsul respectivei legii reiese că alegerile locale vor avea loc în data de 27 
septembrie 2020.

In data de 23 iulie 2020 au fost publicate hotărârile de guvern prin care s-au 
stabilit măsurile tehnice de organizare a scrutinului (HGR. 577/2020), calendarul 
acțiunilor electorale ( HGR. 576/2020) precum și cheltuielile necesare desfășurării 
alegerilor (HGR nr. 578/2020).

În cuprinsul hotărârilor de mai sus sunt prevăzute cheltuieli pentru asigurarea de 
materiale de protecție sanitară pentru membrii birourilor electorale, nu și pentru 
cetățenii care doresc să participe la alegeri în calitate de alegători.

Având în vedere trendul crescător al infecțiilor cu SARS COV-2 în răndul 
cetățenilor, în data de 05.08.2020 Comitetul local pentru situații de urgență Alexandria a 
hotărât achiziționarea de materiale de protecție sanitară (30.000 de măști și 30.000 de 
perechi de mănuși).

Aceste hotărâri vor produce efecte după aprobarea Consiliul local al mun. 
Alexandria.

De asemenea s-a aprobat achiziționarea a 17 corturi care vor fi amplasate la 
localul fiecărei secții de votare în vederea distribuirii materialelor de protecție sanitară.

În cazul în care  alegerile locale din 27.09.2020 se vor amâna, materilalele 
achiziționate se vor folosi atunci cand acestea vor avea loc.

La art.129 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ se prevede 
că: “ Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale
administrației publice locale sau centrale.”

Legalitatea proiectului:

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Comitetului local pentru Situații de Urgență Alexandria nr. 46 din 
05.08.2020;



- Hotărârea Comitetului local pentru Situații de Urgență Alexandria nr. 47 din
06.08.202

- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Propunerea privind asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, 

cetătenilor  municipiului Alexandria care participă  la  alegerile locale din 27.09. 2020
consider ca este legala, necesară și oportuna drept pentru care am întocmit un proiect de 
hotărâre în acest sens, proiect de hotarare care cu întreaga documentație va fi supus spre 
analiza și aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL                              DIRECȚIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   DIRECTOR EXECUTIV,

POSTUMIA-ROXANDA CHESNOIU                                  HARITINA GAFENCU


