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H O T Ă R Â R E

Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului
Ștefănescu Ștefan Alexandru.

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

- Referatul de aprobare nr. 18405/24.08.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 18406/24.08.2020 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” domnului
Ștefănescu Ștefan Alexandru, pentru activitatea desfașurată 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 domnului Ștefănescu Ștefan 
Alexandru pentru cunoaștere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                            SECRETAR GENERAL,

Petcu Marian Dragoș Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr.260 din 28 august 2020



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.  18405/ 24 .08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului
Alexandria “ domnului Stefanescu Stefan-Alexandru .

Una din personalitatile care prin realizarile sale deosebite a facut cunoscut numele 
municipiului Alexandria in tara si in strainatate este domnul Stefanescu Stefan-Alexandru.

Absolvent al Facultatii de Medicina Generala din Bucuresti  in anul 1972, cu rezidentiat in 
Epidemiologie si Boli Infectioase ,absolvent al cursurilor de master in Administratie Publica 
Europeana , poate fi descrierea succinta a domnului Stefanescu Stefan-Alexandru ( Dan 
Stefanecu ).

Medic foarte apreciat, cu vocatie  si extrem de respectat , domnul doctor a dovedit o foarte 
buna pregatire profesionala nu numai in specializarea domniei sale- Medic primar Boli 
infectioase, cat si in ceea ce priveste calitatea de medic sef al sectiei Boli infectioase a 
Spitalului Judetean ,functie in care a dovedit si exprimat o capacitate manageriala de 
exceptie, fiind unanim apreciat pentru rezultatele deosebite obtinute.

Toata aceasta pregatire il recomanda si se concretizeaza in diverse functii de conducere pe 
care le ocupa succesiv la nivel judetean , devenind director  al Directiei de Sanatate Publica  ( 
DSP ) Teleorman inca din anul 1996, ulterior detinand functia de inspector Inspectia Sanitara 
de Stat din cadrul DSP Teleorman.

Dar doctorul Dan Stefanescu - asa cum este cunoscut omul de inalta tinuta morala, o 
personalitate complexa cu impliniri majore in viata medicala, a contribuit din plin , cu merite 
incontestabile la prestigiul municipiului Alexandria, al judetului Teleorman, indeosebi prin 
prestatiile sale in postura de comentator sportiv la postul national de radio Romania 
Actualitati.

Pasiunea pentru radio si sport a inceput in liceu. In cabina de comentator a intrat mai tarziu, 
atunci cand, in paralel, se pregatea pentru cariera de medic, fiind student in anul V la 
Facultatea de medicina generala din Bucuresti.

A debutat in transmisiile directe de fotbal la radio intr-o imprejurare deosebita, in data de 4 
noiembrie 1970, pe fostul stadion ,, 23 August ” din Bucuresti, la meciul din Cupa 
Campionilor Europeni, Dinamo- Liverpool, fiind prezentat de cel mai bun crainic sportiv de 
radio, Ion Ghitulescu.

Cu siguranta, amintiri de neuitat din fotbal sunt cele de la meciurile din cupele europene 
ale echipelor Dinamo Bucuresti si Universitatea Craiova  : Dinamo – Hamburger  SV din 
Cupa Campionilor Europeni  ( 1984 ) si Universitatea Craiova – Benfica Lisabona din Cupa 
UEFA ( 1983 ), echipe care au obtinut rezultate deosebite , ce au prefatat performanta 
exceptionala a echipei Steaua care a castigat  Cupa Campionilor Europeni in 1986.

Fotbal, handbal, baschet, aproape ca nu exista sport pe care sa nu il fi comentat, chiar si in 
cele mai vitrege condiţii. Paradoxal , omul de radio Dan Stefanescu recunoaste ca cea mai 
teribila transmisie pe care a facut-o a fost de la…volei !A comentat in direct, timp de doua 



ore si jumatate, singur la microfon , finala de la Universiada din Bucuresti, cea mai mare 
competitie internationala gazduita de Romania, intre echipele Romaniei si Cubei. 

Intors la Radio, a fost primit cu aplauze de catre colegii din sectia Sport , iar marele Ion 
Ghitulescu l-a imbratisat si i-a spus : ,, Bravo Dane, ai facut transmisia vietii tale !”

Domnia sa rememoreaza cu placere si cu mare satisfactie  faptul ca a reusit si 5 transmisii 
din Teleorman, de subliniat ca doua dintre acestea fiind ale unor echipe din orasul nostru : 
Rulmentul Alexandria – FCM Galati si Automatica Alexandria- Gloria Buzau.

A fost , vreme de decenii, un comentator desavarsit, cu un timbru vocal extrem de placut,
foarte bine documentat, consemnat definitiv si irevocabil in  ,, Careul de Asi ” al 
transmisiunilor directe radiofonice romanesti.

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 “ domnului Stefanescu Stefan Alexandru, 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. 18406 din 24.08.2020

RAPORT

Priveste: proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de 
onoare al municipiului Alexandria” domnului Stefanescu Stefan Alexandru.

Prin referatul de aprobare nr. 18405 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” domnului Stefanescu Stefan Alexandru, 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 domnului Stefanescu Stefan 
Alexandru, 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” 
domnului Stefanescu Stefan Alexandru, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 
documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristian


