
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 317/24.11.2021 privind
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri

în Municipiului Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 24612 din 23.03.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 24618 din 23.03.2022 al Direcţiei Economice şi 

Directiei Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 si alin. (7), lit. „d” din OUG  nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), 
lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si 
completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se modifica si completeaza Anexa la H.C.L. nr. 317 / 24.11.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri în 
Municipiului Alexandria si va avea urmatorul cuprins:

“Art.3. -(5)Preturile biletelor de acces la evenimentele organizate de Centru vor fi  
aprobate de către  Primar la propunerea Responsabilului Centrului care va avea in vedere 
pretul total al evenimentului, carei categorii se adreseaza si puterea economica a cetatenilor din 
municipiul Alexandria;”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 317/24.11.2021, rămân neschimbate;
Art.3. Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Directiei Economica - Compartiment Cultura Sport Tineret si Directiei
Juridic Comercial pentru cunoastere si punere in aplicare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER SECRETAR GENERAL,

PETCU Marian Dragos Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA

Nr. 73 din 30 martie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr 24612 din 03.2022

REFERAT DE APROBARE

la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 317/24.11.2021 privind 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri

în Municipiului Alexandria

Scopul Centrului Multifuncțional pentru Tineri este promovarea culturii, în toate formele ei 
moderne şi tradiţionale, şi educarea tinerilor în spiritul democraţiei şi al statului de drept.

În acest sens, Centrul are ca obiective de activitate:
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice, de educaţie permanentă prin 

programe proprii şi/sau în parteneriat cu instituţii de specialitate;
- iniţierea şi sprijinirea proiectelor de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 

meşteşugurilor şi a artei populare autentice; 
- conservarea, protejarea şi valorificarea culturii tradiţionale în scopul păstrării specificului 

zonal şi a identităţii etnoculturale; 
- afirmarea valorilor morale, artistice, tehnice şi stimularea creativităţii şi talentului; 
- promovarea şi dezvoltarea activităţilor cultural-turistice;
- susţinerea de expozţtii temporare şi permanente, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
- creşterea gradului de acces şi participarea tinerilor la viata culturala;
- dezvoltarea parteneriatului şi a schimburilor culturale. 

Pentru că susținem diversitatea culturală, libertatea artistică și accesul la cultură pentru toată 
lumea si scopul nostru este să asigurăm durabilitatea culturii propunem stabilirea unor preturi la 
biletele de acces la evenimente care sa fie accesibile tuturor. 

Propunerea de aprobare este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile 
art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: modificarea si completarea Anexei 
317/24.11.2021 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional 
pentru Tineri în Municipiului Alexandria

Direcția Juridic Comercial împreună cu Direcția Economică prin Biroul Cultură, Sport, 
Tineret va întocmi Raportul de specialitate pe care îl vor susţine în fața Comisiilor de 
specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICPIUL ALEXANDRIA
Direcţia Economica
Direcţia Juridic, Comercial
Nr. 24618 din 23.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 317/24.11.2021 privind 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri

în Municipiului Alexandria

Prin expunerea de motive nr. 24612 din data de 23.03.2022, Primarul municipiului 
Alexandria Victor Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu modificarea si 
completarea Anexei la H.C.L. nr. 317/24.11.2021 privind modificarea si completarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri în 
Municipiului Alexandria

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 
urmatoarelor acte normative:

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 
„Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai 
multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare;

- prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 si alin. (7), lit. „d” din OUG  nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 
334/17.12.2021 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
al Centrului Multifuncțional pentru Tineri în Municipiului Alexandria

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru Tineri în 
Municipiului Alexandria, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus 
spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Directia Directia
Economica                                                                        Juridic, Comercial

Haritina Gafencu                                               Postumia Chesnoiu

Compartimentul Cultura, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi


