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MUNICIPIUL ALEXANDRIA
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H O T Ă R Â R E

Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului
Badea Valentin Vasile.

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

- Referatul de aprobare nr. 18407/24.08.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 18408/24.08.2020 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 Badea 
Valentin Vasile, 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 Badea Valentin 
Vasile pentru cunoaștere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                            SECRETAR GENERAL,

Petcu Marian Dragoș Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr.261din 28 august 2020



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 18408 / 24.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului
Alexandria “ domnului Badea Valentin- Vasile .

Sportul romanesc are deja o tradiție bogata și reprezentanți cu renume mondial, 
el constituind de-a lungul timpului un motiv bine întemeiat de mândrie pentru poporul român. 
Fie că vorbim despre primul 10 din istoria gimnasticii mondiale obținut de către Nadia 
Comaneci în 1976 la Montreal, fie că ne gândim la Helmuth Duckadam, “Eroul de la Sevilla” 
sau la Hagi, “Regele fotbalului românesc” ne cuprinde emoția de a fi conaționalii acestor 
campioni. Acestor performeri li se alătură oameni ca Alina Dumitru, prima campioană 
olimpică din istoria judo-ului românesc, sau Ilie Nastase, legenda vie a tenisului românesc și 
mondial. Evenimentele la care România s-a poziționat în fruntea clasamentelor sunt 
numeroase: Jocurile Olipice din Montreal 1976, Cupa campionilor Europeni 1986, 
Campionatul Modial de Fotbal din 1994, Jocurile Olimpice de la Beijing 2008 și lista poate 
continua.

Daca vorbim despre sportul romanesc, atunci ne gandim cu siguranță la fotbal! Cum toți 
romanii s-au nascut microbiști, susținerea acestui sport a fost o consecința fireasca.

Sportivul de performanta este un om caruia cu siguranta de mic i-au placut jocurile, fie ele 
individuale sau de echipa, care implica multa miscare, disciplina si rigoare.

Talentul, antrenamentele intense si alimentatia stricta sunt suficiente pentru a ajunge 
number one? Nu, bineinteles ca nu. Oricat de multe ore ai petrecut in sala de antrenament sau 
pe terenul de sport, oricat de multe genuflexiuni, intinderi sau flotari ai facut, oricat de atent
ai fost la alimentatie toate astea nu sunt suficiente pentru a ajunge un mare campion, 
indiferent de sportul pe care-l practici. Da, conditia fizica este extrem de importanta si te 
poate ajuta sa ajungi pe podium, dar nu este suficienta pentru a te face sa ramai acolo pentru 
mult timp.

Pentru asta ai nevoie de un conditie psihica excelentă, o vointa puternica si o incredere 
enorma in tine si abilitatile tale. Ai nevoie de echilibru emotional , o putere fantastica de a te 
motiva, de a gandi mereu pozitiv si mai ales, de a persevera!

Una din personalitatile care prin realizarile sale deosebite a facut cunoscut numele 
municipiului Alexandria in tara si in strainatate este domnul Valentin Badea .

Sportivul Badea Valentin-Vasile a inceput activitatea fotbalistica la echipa orasului, 
,,Rulmentul ” , fiind considerat un produs 100% al fotbalului alexandrean. In decursul 
carierei a mai evoluat la cluburi de Liga I si Liga a II-a precum Jiul Petrosani, FC Vaslui, 
Steaua Bucuresti, Politehnica Iasi, Universitatea Craiova, Farul Constanta si UTA Arad in 
tara, precum si in strainatate la Panserraikos ( Grecia ) si Al Ain ( Emiratele Arabe Unite ).

A evoluat in 228 de meciuri la cele doua ligi in Romania, marcand 69 de goluri. In cupele 
europene a bifat 18 meciuri, fiind autor a 5 goluri. In decursul carierei sale sportive a evoluat 
in meciurile din cadrul preliminariilor si grupelor Champions League, avand un rol decisiv in 



calificarea echipei Steaua Bucuresti in sezonul competitional 2006-2007, gratie celor 2 goluri 
inscrise impotriva belgienilor de la Standard Liege.

De asemenea acesta a ramas in inimile suporterilor si datorita golului marcat impotriva 
celor de la Real Madrid, in grupele UEFA Champions League din acelasi sezon 
competitional.

Vali Badea a reusit sa devina astfel un etalon, un reper al tinerelor generatii ce au 
constientizat ca prin munca si perseverenta se poate depasi preconceptia ca orasele mici nu 
pot oferi jucatori de valoare. 

Ca o consecinta fireasca a activitatii de performanta , in anul 2014 domnul Valentin Badea 
si-a dorit  sa inverseze rolurile in teren si astfel, a infiintat clubul privat de fotbal pentru copii 
si junior Young Steaua Alexandria, echipa cu care a castigat mai multe titluri de campioana 
judeteana, participand cu succes la fazele superioare ale competitiilor.

In cadrul clubului Young Steaua Alexandria sunt legitimati peste 120 de copii, pregatiti de 
5 profesori antrenori, avand echipe inscrise la toate categoriile.

Din anul 2017 domnul Valentin Badea detine functia de prim-vicepresedinte al Asociatiei 
Judetene de Fotbal Teleorman, avand o contributie importanta in activitatea fotbalistica din 
judetul nostru.

Sunt convins ca Vali Badea va reusi ,prin intermediul clubului pe care il conduce in 
municipiul Alexandria sa descopere, sa educe si sa indrume viitoarele glorii ale sportului cu 
balonul rotund.

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 Badea Valentin- Vasile  , 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. 18408 din 24.08.2020

RAPORT

Priveste: proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de 
onoare al municipiului Alexandria” domnului Badea Valentin Vasile.

Prin referatul de aprobare nr. 18407 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 Badea Valentin Vasile, 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 Badea Valentin Vasile, 
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 Badea Valentin Vasile, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 
documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristian


