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  H O T Ă R Â R E 

 

 

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

David Gabriel Neață. 

               

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

în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 72803/23.08.2022 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 72914/23.08.2022 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 David 

Gabriel Neață, pentru activitatea desfașurată în domeniul educației. 

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 David Gabriel Neață 

pentru cunoaștere. 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                           Consilier,                                                                     SECRETAR GENERAL, 

         

                      Cobârlie Silvia                                                                  Alexandru Răzvan Ceciu 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 262 din 30 august 2022 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 72803 / 23.08.2022 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

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

Alexandria” , domnului Neață David Gabriel 

 

 

 

,,Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule!”, spunea 

marele George Enescu.Întotdeauna am dorit să vin în fața dumneavoastră cu propuneri 

pertinente și argumentate în ceea ce privește nominalizarea pentru acordarea titlului de 

Cetățean de onoare al municipiului Alexandria , deopotrivă încercând să aduc în atenție atât 

personalități remarcabile ce au cariere strălucite în variidomenii, cât și tineri valoroși ce 

reușesc să se evidențieze prin rezultate excepționale încă din primii ani de formare. 

Geniul este 1% idee și 99% muncă. Dar cât de bună ar trebui să fie ideea, ca să merite atâta 

muncă?…Eu cred cu tărie că acesta este și secretul tânărului David Gabriel Neață , foarte 

multă muncă și sclipiri de geniu. 

Un elev excepțional care a reușit intr-un mod extraordinar să obțină Premiul I și medalia de 

aur la Olimpiada Națională de Fizică de la Bacău, iar în decursul următoarei săptămâni, 

medalia de argint la Olimpiada Națională de Matematică de la Constanța. Traseul său a 

continuat cu câștigarea prestigiosului Concurs Interjudețean de Matematică ,,Dimitrie 

Pompeiu” de la Botoșani, obținând locul I cu punctaj maxim. 

 Dacă rezultatele lui David ca elev vorbesc despre el ca despre un tânăr performer în științele 

exacte, cu un viitor de excepție, vreau să îl prezint în câteva cuvinte pe ,,copilul” David, și 

spun asta deoarece el abia a împlinit 13 ani. Înzestrat cu bucuria cunoașterii prin descoperire, 

cu o modestie ieșită din comun, cu o finețe sufletească rară, generos prin marea empatie de 

care dă dovadă permanent, posesor al unui umor inteligent și molipsitor, David Gabriel Neață 

reprezintă dovada reușitei în ceea ce privește educația teleormăneană. 

Pasiunea sa pentru știință constituie un model de urmat pentru toți elevii generației sale, iar 

tenacitatea și echilibrul său sunt calități pe care fiecare profesor și le dorește pentru elevii săi. 

David este un model care uimește și inspiră, este un simbol al unei generații de viitori 

adolescenți care vor merge cu bucurie pe drumul marilor cuceriri tehnologice. David însuși 

este un promotor al unui model de învățare care valorizează bucuria deplină a reușitei prin 

descoperire. 

    Genialitatea copiilor depinde într-o oarecare măsură de potențialul genetic, însă mai mult 

decât atât contează perseverența și motivația, educația și accesul la resurse, mediul în care 

copilul crește și expunerea acestuia la diverse competențe astfel încât să își descopere 

înclinațiile naturale pe care le poate dezvolta. 

      În consecință, alegerea domnului David Gabriel Neață pentru acordarea titlului de 

cetățean de onoare al municipiului Alexandria este un firesc gest de răsplată cuvenit unui 

tânăr cu un potențial fantastic de mare care onorează, prin tot ceea ce face, meleagurile 

natale. 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 



    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

    Birou Cancelarie, Sisteme de Management 

     NR. 72914 din 23.08.2022 

 

RAPORT 

 

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

onoare al municipiului Alexandria”  domnului David Gabriel Neață. 

 

          Prin referatul de aprobare nr. 72803 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 David Gabriel Neață, 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 David Gabriel 

Neață, 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 David Gabriel Neață, 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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