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MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei 
Mikloș Roxana Sofia.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință extraordinară, 
având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 18403/24.08.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 18404/24.08.2020 al Biroului Cancelarie, Sisteme de 

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

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 9 din HCL nr. 229/31.07.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru 

conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria și a altor titluri și 
distincții unor personalități cu merite deosebite”;

- prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României,
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ al României,

.

H O T Ă R ĂȘ T E :

Art.1.- Se conferă titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Mikloș 
Roxana Sofia, pentru activitatea desfășurată în domeniul sportiv.

Art.2.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisa Instituției Prefectului Județul Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Impozite si Taxe Local, Serviciul Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare si doamnei Mikloș Roxana Sofia 
pentru cunoaștere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                            SECRETAR GENERAL,

Petcu Marian Dragoș Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr, 259   din 28 august 2020



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 18403/ 24.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului
Alexandria “ doamnei Miklos Roxana- Sofia .

Una din personalitatile care prin realizarile sale deosebite a facut cunoscut numele 
municipiului Alexandria in tara si in strainatate este doamna Miklos Roxana- Sofia  .

Sportiva Roxana Miklos  este componenta a loturilor nationale si olimpice de tir sportiv la 
toate categoriile de varsta, detine multiple recorduri nationale si este multipla campioana 
nationala la toate categoriile.

Absolventa a Universitatii Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte Umaniste si 
continuarea  studiilor post-universitare in domeniul Educatie fizica si sport , nu fac altceva 
decat sa creioneze o cariera sportiva in adevaratul sens al cuvantului.

Din viata fiecaruia dintre noi nu ar trebui sa lipseasca sportul. Fie ca este de performanta 
sau reprezinta un hobby, acest tip de activitate ar trebui sa insemne un mod de viata pentru 
noi toti. De fapt, asa si este promovat de catre medici, sportivi, antrenori, mass media și nu 
numai.

Sa fii sportiv de performanta in Romania e greu. Pentru cei mai multi e greu. Performanta 
nu se face usor decat in ochii celor care privesc de pe margine. Performanta se face cu multa, 
multa, enorm de multa munca. Se face cu multe antrenamente gandite de antrenori 
exceptionali. Se face cu disciplina in viata personala. Se face cu alimentatie adecvata. Se face 
in cantonamente. Se face cu echipament de calitate. Se face cu un psihic sanatos. Se face cu 
sustinere.

Sportul de performanta presupune multe sacrificii pe care putini oameni sunt capabili sa si 
le imagineze. Presupune o mare capacitate de munca , de cele mai multe ori in singuratate, 
nestiut de nimeni, de renuntare la placeri personale sau satisfactii sociale ,presupune putere 
de a trece peste esecuri si de a continua sa muncesti si sa rezisti presiunii chiar si atunci  cand 
nu mai intrevezi linia de sosire. Toate acestea formeaza un caracter puternic si conduc la 
desavarsirea a ceea ce inseamna cu adevarat un sportiv de performanta.

Doamna Miklos Roxana – Sofia a facut primii pasi in tirul de performanta in anul 2007, de 
cand s-a remarcat prin talentul pentru tir si seriozitate. Succesul nu a intarziat sa apara  si 
astfel a devenit, de-a lungul anilor, multipla campioana nationala, medaliata la Grand- Prix-
uri, finalista la Campionatul Mondial din anul 2019 si cu reale sanse de calificare la Jocurile 
Olimpice de la Tokio.

Cum putem descrie rezultatele detinute de catre sportiva Roxana Miklos ?
Trecand peste bucurii și tristeți, fericiri și agonii, placeri și gust amar intr-o alternanta 

uneori mai rapida decat timpul în care aceste sentimente ar trebui sa creasca natural, rezulta 
palmaresul sportivei de performanta, Miklos Roxana Sofia :
-Locul III la Campionatele Europene de Tir- Juniori din Croatia 2009;



-Locul VI la Campionatele Mondiale de Tir, proba de Skeet individual- Senioare din Italia
2019 ;
-Multipla Campioana Nationala Juniori;
-Recorduri Nationale Juniori;
-Multipla Campiona Seniori;
- 5 Recorduri Nationale Seniori;
- Locul I Cupa Romaniei Bucuresti 2020 ; 

Faptul ca sportul este, inca, o lume dominata de barbati, face mai evidenta puterea femeilor 
din industrie. Sporturile de astazi sunt presarate cu sportive care se bucură de titlul de „prima 
femeie” în multe ramuri sportive.

Oricare este urmatorul titlu pentru care munceste , pentru care se antreneaza si spre care 
tinde doamna Miklos, atat pentru palmaresul sau cat si in calitate de antrenor in cadrul 
Clubului Sportiv Teleorman- Alexandria, intotdeauna ne vom inclina in fata rezultatelor 
domniei sale.

Ca urmare in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea unui proiect de hotarare de catre 
Biroul Cancelarie, Sisteme de Management, privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare 
al municipiului Alexandria “ doamnei Miklos Roxana Sofia , proiect de hotarare care 
impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local 
al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRAGUSIN



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Birou Cancelarie, Sisteme de Management

NR. 18404 din 24.08.2020

RAPORT

Priveste: proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de 
onoare al municipiului Alexandria” doamnei Miklos Roxana Sofia.

Prin referatul de aprobare nr. 18403 din 24.08.2020, Primarul municipiului 
Alexandria, dl. Victor Dragusin, propune elaborarea de catre Biroul Cancelarie, Sisteme 
de Management a unui proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean 
de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Miklos Roxana Sofia, in conformitate 
cu prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei. 

Propunerea s-a facut ca urmare a faptului ca in Consiliul Local s-a stabilit sa se
confere titlul de Cetatean de onoare unor personalitati care si-au adus contrbutia la 
dezvoltarea localitatii, la cresterea imaginii acesteia, la imbunatatirea simtitoare a 
conditiilor de viata a locuitorilor, oameni de cultura sau sportivi cu rezultate deosebite. 

Cu aceasta ocazie, domnul Primar Victor Dragusin propune ca titlul de “Cetatean 
de onoare al municipiului Alexandria” sa fie conferit doamnei Miklos Roxana Sofia, 
pentru activitatea desfasurata in domeniul sportiv.

Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (13) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, coroborate cu prevederile HCL nr.
229/31.07.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de 
„Cetățean de onoare al municipiului Alexandria și a altor titluri și distincții unor 
personalități cu merite deosebite”.

Ca urmare, avand in vedere faptul ca s-a depus intreaga documentatie prevazuta 
de art. 17, alin. “2” din Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare al 
municipiului Alexandria și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite 
deosebite” , aprobat prin HCL nr. 229 din 31.07.2020, s-a intocmit proiectul de hotarare 
cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” 
doamnei Miklos Roxana Sofia, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 
documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristian


