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  H O T Ă R Â R E 

 

 

 Privește: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului 

Ștefan Mitroi. 

               

 Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, având 

în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 72802/23.08.2022 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 72917/23.08.2022 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 Ștefan 

Mitroi, pentru activitatea desfașurată în domeniul culturii. 

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 Ștefan Mitroi pentru 

cunoaștere. 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                           Consilier,                                                                     SECRETAR GENERAL, 

         

                      Cobârlie Silvia                                                                 Alexandru Răzvan Ceciu 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 263 din 30 august 2022 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr.  72802/ 23.08.2022 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare al municipiului 

Alexandria” ,domnului Ștefan Mitroi. 

 

 

 

 Fiu al Teleormanului, născut la 5 mai 1956 , în satul Siliștea de Vitănești, Ștefan 

Mitroi este unul dintre cei mai valoroși scriitori români contemporani, autor al unei opere 

literare de excepție, volume ale sale fiind traduse în limbile , spaniolă, franceză, portugheză, 

bulgară. 

Absolvent al Facultății de Drept, din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, iși incepe cariera profesională în Alexandria, ca procuror. Întrebat fiind de ce a renunțat 

la ceea ce putea deveni o carieră strălucită, acesta mărturisește că :,, Exista riscul să înceapă 

să-mi placă! Și mai exista un risc, unul mai mare decât primul, cel de a începe să-mi doresc 

tot mai puțin să fiu scriitor, iar eu îmi doream foarte mult asta! Încă de când eram copil. Cu 

dorința de a ajunge scriitor, pot spune c-am venit pe lume!” 

 A activat, în timpul studenției, în cadrul cenaclului Junimea din Iași, publicând versuri 

în revistele Opinia Studențească, al cărei redactor șef a fost, Convorbiri Literare, Cronica, 

Tribuna, Luceafărul, România Literară. Ca prozator , a debutat, în 1983, in Suplimentul 

literar și artistic al ziarului Scânteia tineretului iar debutul editorial a fost în anul 1986, la 

Editura Eminescu. A publicat peste 30 de cărti de proză, poezie, teatru și literatură pentru 

copii. Este membru in Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor din România. 

 Ziarist de mare autoritate, poet cu o metaforăemoționantăși de o originalitate 

tulburătoare, Ștefan Mitroi s-a aplecat cu un succes incontestabil asupra lumii copiilor și 

tineretului, scenarist și dramaturg cu o maturitate și o măiestrie incontestabilă, romancier de 

anvergură europeană, autor al unor romane fermecătoare care s-au distins, unanim 

recunoscut, prin apelul la universul magic, este artistul încununat cu Premiul Academiei 

Române și cu trei premii ale Uniunii Scriitorilor.  

 Statornica sa dragoste pentru oamenii și locurile natale reprezintă însăși esența 

admirabilelor sale pagini literare, așa cum o dovedește și în cel mai recent roman al său ,  

,,Adu-ți aminte să nu uiți”, dedicatîntemeierii Alexandriei și istoriei sale de aproape doua 

secole. 

 O carte cu hoţi de cai, ibovnice, prinţese, muscali, turci, francezi, trăsuri, sănii, 

ninsori, crânguri călătoare, nunţi şi înmormântări, lăutari, bâlciuri, căluşari, Zărezean şi alte 

obiceiuri uitate astăzi, toate cuprinse în curgerea unui secol. A primului secol din viaţa 

oraşului Alexandria, care s-a născut în aceeaşi zi, în aceeaşi lună şi acelaşi an cu Dumitru 

Bălăureanu, omul în jurul căruia se ţese întreaga poveste. 



 

 Un roman-poveste desfășurat intr-un oraș din Câmpia Dunării. O poveste fascinantă 

despre viață și moarte, despre trecerea timpului, despre dragostea ce nu trece odata cu 

timpul.Pagini despre oameni și așezări, despre iubiri și suferințe, despre războaie și 

vremuri de pace, despre Istorie, cu majusculă, dar și despre istoria sufletelor peste care timpul 

trece imperturbabil. 

 Dinu Săraru, membru fondator al Academiei Oamenilor de Știinta din România, 

afirmă că: ,, De la Zaharia Stancu, geografia locurilor natale ale lui Ștefan Mitroi n-a mai 

aflat un scriitor atât de pătruns și de convingător artist și iubitor al sufletului țăranului 

român”. 

 

  În consecință, alegerea domnului Ștefan Mitroi pentru acordarea titlului de Cetățean 

de Onoare al municipiului Alexandria este un firesc gest de răsplată cuvenit unui om ales, 

care onorează cu genialitate și credință, prin tot ceea ce face, zestrea și meleagurile natale pe 

care le cinstește făcându-le cunoscute întregii lumi. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

    Birou Cancelarie, Sisteme de Management 

     NR. 72917 din 23.08.2022 

 

RAPORT 

 

          Priveste: proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de 

onoare al municipiului Alexandria”  domnului Ștefan Mitroi. 

 

          Prin referatul de aprobare nr. 72802 din 23.08.2022, 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 domnului Ștefan Mitroi, 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 contributia 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 domnului Ștefan Mitroi, 

pentru activitatea desfasurata in domeniul culturii. 

 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 domnului Ștefan Mitroi, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 

 

SEF BIROU, 

 

Plosceanu Cristian 
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