
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveste: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privind decontarea din bugetul
local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a 
serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria pentru 
testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se încadrează în
protocolul de testare al D.S.P

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

- referatul de aprobare nr.26629 din 13.11.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.26630 din 13.11.2020 al Direcției Juridic Comercial și al 
Direcției Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privind decontarea din bugetul local a sumelor plătite de 
către salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate 
Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala
acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman;
- adresa nr. 6521/11.11.2020 a Administraţiei Domeniului Public înregistrată la Primăria 
municipiului Alexandria la nr. 26446/11.11.2020;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
- prevederile Ordinului nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de 
aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către 
Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile 
de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București - Ilfov și de medicii de familie a 
măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2; 
- prevederile art. 20 din O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare, pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene; 
- prevederile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 84 și art. 129, alin. (2), lit. „d” și alin. (7), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
- prevederile art. 59 şi art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 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. I. Se modifică și se completează art. 2 din H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privind decontarea din 
bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor 
publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe 



cheltuiala acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman şi va avea 
următorul cuprins : 

Art.2^2. Se aprobă achiziționarea de Kituri de testare rapidă SARS-COV-2 de tip ANTIGEN 
pentru salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local 
al municipiului Alexandria.

Art.2^3.Testarea rapidă cu kituri SARS-COV-2 de tip ANTIGEN va fi efectuată de catre 
persoanalul medical din cadrul DAS Alexandria.

Art. II. Se modifică și se completează art. 3 din H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privind decontarea din 
bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor 
publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe 
cheltuiala acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman şi va avea 
următorul cuprins : 

Art.3^1.  Pentru salariații cu posibilității financiare reduse, plata testarii se va face de către 
angajator pe baza unui contract încheiat de către acesta și unitatrea medicală care efectuează testatrea.

Art.3^2. După achiziționarea Kiturilor de testare rapidă SARS-COV-2 de tip ANTIGEN vor 
beneficia de decontarea/plata testararii RT-PCR doar salariații care ies pozitivi la testarea rapidă sau 
când  Primăria municipiului Alexandria și  serviciile publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Alexandria nu mai dețin astfel de teste rapide.

Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privind decontarea din bugetul local a 
sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate 
Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala acestora și 
care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman rămân neschimbate. 

Art. IV. 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, D.A.S. Alexandria, A.D.P. 
Alexandria, Direcției Poliția Locală Alexandria, Direcției Evidența Persoanei Alexandria, Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 
pentru cunoaștere

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:
CONSILIER,                                      SECRETAR GENERAL,

Augustin IOAN Alexandru-Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr.50din  25 noiembrie 2020



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR

Nr. 26629 din 13.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveşte :  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privinddecontarea din 
bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului 
Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala 
acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. 
Teleorman

În această perioadă, anumiţi salariaţi au fost diagnosticaţi cu virusul SARS-COV-2.La 
finalul perioadei de 14 zile de izolare la domiciliu, aceştia nu au fost retestați de către D.S.P. 
Teleorman.

Parte dintre ei pot fi în continuare pozitivi riscând, fără voie, să devină focare de 
răspândire a virusului atât pentru colegii de serviciu, cât și pentru cetățenii municipiului 
Alexandria.

O mare pondere dintre salariați lucrează în mod direct cu publicul și sunt expuși la 
infectarea cu SARS-COV-2 și ulterior la transmiterea acestui virus către alte persoane atât în 
instituțiile unde își desfășoară activitatea, cât și în afara acestora.

Aceeași situație o întâlnim și în cazul în care salariații revin la muncă dupa efectuarea 
concediului de odihnă. 

O parte dintre salariații A.D.P. Alexandria efectuează dezinfecția atât în spațiile unde au 
fost persoane confirmate, câtși pe scările de bloc acolo unde se găsesc persoane izolate la 
domiciliu, ei fiind expuşi la infecţia cu acest virus.

În baza Referatului de aprobare nr. 23936/21.10.2020 privinddecontarea din bugetul 
local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor 
publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR 
efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. 
Teleorman, au fost menţionate o serie de măsuri obligatoriipentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 la nivel local, monitorizarea salariaţilor infectaţi cu SARS-
COV-2, precum şi luarea în regim de urgenţă a măsurilor necesare privind stoparea pe cât 



posibil a răspândirii infecţiei la salariaţii Primăriei municipiului Alexandria, respectiv ai 
serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria.

În acest sens, pentru stoparea pe cât posibil a extinderii şi răspândirii acestui virus, a fost 
emisă H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privinddecontarea din bugetul local a sumelor plătite de către 
salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului 
local al municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care 
nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman.

Având în vedere veniturile mici ale salariaţilor şi necesitatea retestării în urma infectării 
cu SARS-COV-2- este evident că plata acestei proceduri le îngreunează şi mai mult situaţia 
materială care nu este tocmai bună, de aceea au solicitat ca, în măsura în care e posibil, ca şi 
cheltuielile cu retestarea să le fie decontate, ca urmare a documentelor medicale prezentate la 
revenirea în unitate. 

Ulterior celor menţionate mai sus a fostînregistrată - la registratura Primăriei 
municipiului Alexandria sub nr. 26446/11.11.2020 - adresa Administraţiei Domeniului Public cu 
nr. 6521/11.11.2020, ca urmare a cereriisalariaţilor, aceştiaavândvenituridin care nu îşi pot 
permitesăsusţinăcheltuielile cu retestarea, adresăprin care se solicită a fi analizate şi aceste 
aspecte,astfel ca, după expirarea celor 14 zile de izolare a salariaţilor, salariaţii în cauză(în baza 
documentelor justificative deţinute) să recupereze de la angajator contravaloarea sumei 
cheltuite cu retestarea RT - PCR.

Având în vedere trendul crescător al infecțiilor cu SARS-COV-2 în rândul cetățenilor, 
precum și imposibilitatea legală a întreruperii furnizării de servicii publice către cetățeni, se 
impune promovarea prezentului proiect de hotărâre ținând cont de faptul că, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, autoritățile sunt obligate să dispună toate măsurile de protecție și prevenție 
pentru salariați.

Conform art.129 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ care 
prevede că :„Consiliul local are iniţiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice
locale sau centrale.”

Înconformitate cu art. 136 alin. (1) propunelaborarea de cătreDirecția Juridic Comercialși 
de cătreDirecțiaEconomică a unuiproiect de hotărâre cu privire la modificareaşicompletarea 
H.C.L. nr. 8/ 28.10.2020 privinddecontarea din bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii 
Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se 
încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN





MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 26630 din 13.11.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte :  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 8/28.10.2020 privinddecontarea din 
bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului 
Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala 
acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. 
Teleorman

Prin Referatul de aprobare nr. 26629/13.11.2020, Primarul municipiului Alexandria -
domnul Victor Drăguşin - propune un proiect de hotărâre privind modificareaşicompletarea 
H.C.L. nr. 8/ 28.10.2020 privinddecontarea din bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii 
Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se 
încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman.

Necesitatea şi oportunitatea proiectului de hotărâre

O mare pondere dintre salariați lucrează în mod direct cu publicul și sunt expuși la 
infectarea cu SARS-COV-2 și ulterior la transmiterea acestei infecții atât în instituția unde își 
desfășoară activitatea, cât și în afara ei.

Anumiți salariați care au fost diagnosticați cu virusul SARS-COV-2 la finalul perioadei 
de 14 zile de izolare la domiciliu nu au fost retestați de către DSP Teleorman.

Aceștia pot fi în continuare pozitivi riscând, fară voia lor, să devină focare de răspândire 
a virusului atât pentru colegii de serviciu, cât și pentru ceilalţi cetățeni ai municipiului 
Alexandria.

Aceeași situație o întânlim și în cazul în care salariații revin la muncă după efectuarea 
concediului de odihnă. 

O parte din cadrul salariaților A.D.P. Alexandria efectuează dezinfecția în spațiile unde 
au fost persoane confirmate și pe scările de bloc acolo unde sunt înregistarte persoane ca fiind 
izolate la domiciliu.

Având în vedere trendul crescător al infecțiilor cu SARS COV-2 în răndul cetățenilor 
precum și imposibilitatea legală a întreruperii furnizării de servicii publice către cetățeni se 



impune promovarea acestui proiect de hotărâre ţinând cont de faptul că autoritățile sunt 
obligate să dispună toate măsurile de protecție și prevenție pentru salariați.

Potrivit Raportului Comun de Specialitate nr. 24605/27.10.2020 privinddecontarea din 
bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului Alexandria și a 
serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele RT -
PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al D.S.P. 
Teleorman, au fost menţionate o serie de măsuri obligatoriipentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 la nivel local, monitorizarea salariaţilor infectaţi cu SARS-
COV-2, precum şi luarea în regim de urgenţă a măsurilor necesare privind stoparea pe cât 
posibil a răspândirii infecţiei la salariaţii Primăriei municipiului Alexandria, respectiv ai 
serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria.

Astfel că a fost iniţiată şi aprobată în Consiliul local al municipiului Alexandria H.C.L.
nr. 8/ 28.10.2020 privinddecontarea din bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii 
Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se 
încadrează în protocolul de testare al D.S.P. Teleorman.

Ulterior solicitării din partea mai multor salariaţi şi a celor menţionate mai sus a 
fostînregistrată - la registratura Primăriei municipiului Alexandria sub nr. 26446/11.11.2020 -
adresa Administraţiei Domeniului Public cu nr. 6521/11.11.2020 prin care se solicită a fi 
analizate şi alte aspecte,  astfel ca, după expirarea celor 14 zile de izolare a salariaţilor, salariaţii 
infectaţi cu SARS-COV-2(în baza documentelor justificative deţinute) să recupereze de la angajator 
contravaloarea sumei cheltuite cu retestarea RT - PCR. 

Legalitatea proiectului

Potrivit art.23, alin. (2) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se prevede că: Pentru perioada stării de alertă,
autorităţile competente dispun măsuri de protecţie și prevenţie pentru angajaţii aflaţi în
situaţii de vulnerabilitate.

Din cuprinsul Ordinului nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea 
de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către 
Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile 
de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a 
măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2 reiese fără echivoc persoanele care sunt testate RT-PCR de către D.S.P. Teleorman 
pe cheltuiala acestora.

La paragraful C, punctul 1, lit. a) din ordinul menţionat mai sus se prevede că: 
„Pacienţii care au fost diagnosticaţi cu forma asimptomatică de infecţie cu SARS-CoV-2 nu
necesită în mod obligatoriu retestare”.

Aceștia se vor izola la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată sau la o locație
alternativă atașată unității sanitare până la împlinirea celor 14 zile ce se calculează de la data
recoltării testului pozitiv pentru SARS-CoV-2.



După perioada de izolare de 14 zile de la data recoltării testului RT - PCR pozitiv
pentru SARS-CoV-2, dacă nu au efectuat al doilea test, își pot relua activităţile curente sau
profesionale cu păstrarea distanţării și purtarea măștii acasă și la locul de muncă pentru încă
10 zile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la
locația declarată de persoana izolată se face de către medicul de familie, zilnic, telefonic, prin
consultație medicală la distanță, pentru o perioadă de până la 14 zile de la data recoltării primei
probe pozitive. Pentru pacienții care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie,
monitorizarea zilnică este efectuată de către direcția de sănătate publică județeană sau a
municipiului București, după caz.În cazul în care medicul de familie care monitorizează
pacienții respectivi constată apariția unor simptome sugestive în contextul bolii COVID-19 și,
implicit, agravarea stării de sănătate a acestora, va îndruma acești pacienți către unitățile
spitalicești desemnate pentru tratarea pacienților cu boala COVID-19, unde se vor deplasa cu
ambulanța, conform protocolului de transport al pacientului pozitiv SARS-CoV-2.

Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării
zilnice telefonice, prin consultația medicală la distanță, ce va urmări starea de sănătate a
pacientului (absența manifestărilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare). Starea de
vindecat va fi comunicată în scris prin scrisoare medicală trimisă prin utilizarea mijloacelor de
comunicare electronică la distanță direcției de sănătate publică județene/a municipiului
București, ce are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma CORONAFORMS în
decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.”

Art. 20 din O.U.G. nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene completează 
prevederile Legii nr.225/2015- Codul fiscal  la art. 76, alin. 4, în sensul că nu sunt venituri 
impozabile :

„v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor 
medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, din iniţiativa acestuia, pentru persoanele 
fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării şi 
prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii 
în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de 
alertă, potrivit legii.”

Aceeași prevedere legală, la alin.3completează prevederile Legii nr.225/2015- Codul 
fiscal  la art.142 în sensul că nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări 
sociale: ”v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor 
medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, din iniţiativa acestuia, pentru persoanele 
fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării şi 
prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii 



în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de 
alertă, potrivit legii.”

-prevederileLegiinr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publiceart. 7,
alin.(1): Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure
îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe
fundamentale, și anume:

a) universalitate;
b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ.
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;

Art.129 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ prevede 
că:„Consiliul local are iniţiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale.”

Propunerea privind modificareaşicompletarea H.C.L. nr. 8/28.10.2020 
privinddecontarea din bugetul local a sumelor plătite de către salariaţii Primăriei municipiului 
Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria 
pentru testele RT - PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se încadrează în protocolul de 
testare al D.S.P. Teleorman, considerăm că este legală, necesară și oportună, drept pentru care 
am întocmit un proiect de hotărâre în acest sens, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga 
documentație va fi supus spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL               DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   DIRECTOR EXECUTIV,

Roxandra Postumia CHESNOIU                                                                  Haritina GAFENCU

Întocmit

Consilier Superior,

Claudia BULIGAN




