
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice 2022” în municipiul Alexandria 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, 

avândînvedere: 

- Referat de aprobare nr.81335din22.09.2022alPrimaruluimunicipiului Alexandria; 

- raportulcomun de specialitate nr.81336din22.09.2022al DirecţieiEconomiceşiDirectiei 

Juridic, Comercial; 

- -          Avizulcomisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

- - prevederile H.C.L. nr. 17 din 09 februarie 2022 privindaprobareabugetului general al 

municipiului Alexandria; 

- - prevederile H.C.L. nr. 34 din 28.02.2022 privindaprobareaprincipalelormanifestări 

cultural-artistice, sportive și de tineret care se desfășoarăînmunicipiul Alexandria pe anul 

2022; 

- -          prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “b” ,alin (7), lit. “d”, „e” si „f” din OUG 

57/2019 privindCodulAdministrativ al României cu modificărileşicompletărileulterioare; 

 Întemeiulprevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) șialin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” 

din OUG 57/2019 privindCodulAdministrativ al României cu modificărileşicompletărileulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1Se aprobăorganizareașidesfășurareaevenimentului “ZiuaInternațională a 

PersoanelorVârstnice 2022” înmunicipiul Alexandria înperioada 30.09 – 15.10.2022, datăîn care se 

desfășoarăactivitățispecificepersoanelorvârstnice, activitățiceinclud o masăfestivăpentrucetățenii din 

municipiul Alexandria din aceastăcategorie de vârstă.     

Art.2Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 

Alexandria, DirecţieiEconomică, Directiei Juridic, Comercial pentru cunoaştereşi punere în aplicare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER,      SECRETAR GENERAL, 

COBÂRLIE Silvia            Alexandru Răzvan CECIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 294 din septembrie 2022 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 81335din22.09.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobareaorganizăriișidesfășurăriievenimentului 

“ZiuaInternațională a PersoanelorVârstnice 2022” înmunicipiul Alexandria  

 

 Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 

octombrie. Cu această ocazie, ne reamintim cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, 

iar noi, românii ne putem aminti de cunoscutul proverb "Cine n-are bătrâni să-și cumpere". 

Incercam in acest sens sa atragem atentia asupra faptului că speranţa de viaţă a cetăţenilor 

europeni este în continuă creştereşi că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în condiţii mai bune 

de sănătate – oportunităţi pe care societatea ar trebui sa le valorifice iar într-o societate în care 

numărul persoanelor vârstnice este în creştere continuă, îmbătrânirea activă este direct corelată 

cu solidaritatea dintre generaţii si consideram ca avem datoria de a crea condiţiile favorabile 

îmbătrânirii active şi asigurării unui mod de viaţă autonom, prin asigurarea pensiilor, menţinerea 

lucrătorilor vârstnici pe piaţa muncii, acordarea unor servicii medicale, de îngrijire şiasistenţă 

socială echitabile şi de calitate, încurajarea învaţării pe tot parcursul vieţii, sprijinirea implicării 

în activităţi de voluntariat, adaptarea locuinţelor la nevoile persoanelor vârstnice, crearea unui 

mediu de viaţă prietenos şi facilitarea accesului la utilizarea tehnologiilor informatice. 

       Societățile trebuie să asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și 

respectarea drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. Sunt necesare sisteme de securitate 

socială puternice care să furnizeze servicii, să asigure un standard adecvat de viață și care să 

promoveze solidaritatea între generații.  

Propunerea de 

aprobareaorganizăriimanifestariloresteoportunălegalășinecesarășiînconformitate cu 

prevederileart. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privindCoduladministrativ, cu 

modificărileșicompletărileulterioare, propunurmătorulproiect de hotărâre: 

aprobareaorganizăriișidesfășurăriievenimentului “ZiuaInternațională a 

PersoanelorVârstnice 2022” înmunicipiul Alexandria 
Direcția Juridic Comercialîmpreună cu DirecțiaEconomicăprinBiroulCultură, Sport, Tineret 

vaîntocmiRaportul de specialitate pe care îlvorsusţineînfațaComisiilor de specialitate, 

spreavizare. 

Proiectul de hotărâreînsoțit de Referatul de aprobareva fi 

prezentatspredezbatereșiaprobareConsiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

Nr. 81336din22.09.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privindaprobareaorganizăriișidesfășurăriievenimentului “ZiuaInternațională a 

PersoanelorVârstnice 2022” înmunicipiul Alexandria   
 

Prin referatul de aprobare nr. 81335din data de 22.09.2022, Primarul Victor 

Drăguşinpropuneelaborareaunuiproiect de hotărâre cu privire 

laaprobareaorganizăriișidesfășurăriievenimentului “ZiuaInternațională a PersoanelorVârstnice 2022” 

înmunicipiul Alexandria .               

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 octombrie. Cu 

această ocazie, ne reamintim cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, iar noi, românii ne 

putem aminti de cunoscutul proverb "Cine n-are bătrâni să-și cumpere". 

Incercam in acest sens sa atragem atentia asupra faptului că speranţa de viaţă a cetăţenilor europeni 

este în continuă creştereşi că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în condiţii mai bune de sănătate – 

oportunităţi pe care societatea ar trebui sa le valorifice iar într-o societate în care numărul persoanelor 

vârstnice este în creştere continuă, îmbătrânirea activă este direct corelată cu solidaritatea dintre generaţii 

si consideram ca avem datoria de a crea condiţiile favorabile îmbătrânirii active şi asigurării unui mod de 

viaţă autonom, prin asigurarea pensiilor, menţinerea lucrătorilor vârstnici pe piaţa muncii, acordarea unor 

servicii medicale, de îngrijire şiasistenţă socială echitabile şi de calitate, încurajarea învaţării pe tot 

parcursul vieţii, sprijinirea implicării în activităţi de voluntariat, adaptarea locuinţelor la nevoile 

persoanelor vârstnice, crearea unui mediu de viaţă prietenos şi facilitarea accesului la utilizarea 

tehnologiilor informatice. 

   Societățile trebuie să asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și respectarea 

drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. Sunt necesare sisteme de securitate socială puternice care 

să furnizeze servicii, să asigure un standard adecvat de viață și care să promoveze solidaritatea între 

generații.  

Proiectul de hotărâresupusspreaprobareestesusţinut din punct de vedere legal de 

următoareleprevederi de acte normative: 

-  art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) șialin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 

privindCodulAdministrativ al României cu modificărileşicompletărileulterioare; 
- prevederile HCL nr. 17 din 09 februarie 2022, privindaprobareaBugetului General al municipiului 

Alexandria, pe anul 2022; 
Avândînvederecăpropunerea de mai sus a fostfăcutăînconformitate cu prevederilelegaleînvigoare, s-

a întocmitraportulcomun de specialitate cu privire la aprobareaorganizăriișidesfășurăriievenimentului 

“ZiuaInternațională a PersoanelorVârstnice 2022” înmunicipiul Alexandria, 

propunemspredezbatereșiaprobareprezentulproiect de hotărâreîmpreună cu întreagădocumentație, 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 

DirecțiaEconomicăDirectia Juridic, Comercial 

Director,                                                                                              Director, 

Haritina GafencuPostumiaChesnoiu 

 

 

 

CompartimentCultură Sport Tineret                                           

                                                     Cristian Faluvegi 
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