
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru Centrele
de Vaccinare împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107,
în spațiul de la  fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării acestuia de
către  Direcția de Asistență Socială Alexandria, până la ridicarea pandemiei de către O.M.S.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedință ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 24661/23.03.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.24662/23.03.2022 al Direcției Economice și Direcției Juridic
Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria;
- referatul nr.3512/23.03.2022 al  Serviciului public local Direcția de Asistență Socială; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
- prevederile Hotărârii C.L.S.U. Alexandria nr. 01/06.01.2021 privind darea în administrare a centrului 
de vaccinare împotriva SARS- CoV-2 stabilit în incinta Școlii Gimnaziale nr. 6, către Direcția de 
Asistență Socială Alexandria, pe perioada campaniei de vaccinare, precum și alocarea sumelor de bani 
necesari amenajării, dotării și organizării acestuia;
- decizia D.S.P. Teleorman nr. 54/14.03.2022 privind desființarea Centrul Comunitar de Vaccinare Fix 
împotriva COVID-19, situat în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107, fosta Școală Generală nr. 6,
Alexandria, Județul Teleorman și Centrul B  de Vaccinare Fix  împotriva COVID -19, situat în
municipiul  Alexandria, în locația Școala Generală nr. 6, str. 1  Mai, nr.107, județul Teleorman;
- prevederile Hotărârii C.L.S.U.Alexandria nr. 2/15.03.2022 privind constatarea încetării  activității de

vaccinare în spațiul de la fosta Școală Generală nr. 6, str. 1Mai, nr. 107 începând cu data de 
15.03.2022, trecerea în conservare și administrarea acestuia de către Direcția de Asistență Socială

Alexandria, până la ridicarea pandemiei de către O.M.S.;
- prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată ulterior;
- prevederile din Cap. II, art. 1 din Ordinul nr. 2171/181/M223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor 
privind autorizarea, organizarea, funcționarea centrelor de vaccinare COVID-19;
- prevederile art. 1, alin. 1,pct.1din Ordinul nr. 47/2021 privind modificarea și completarea anexei la 
Ordinul Ministerului Sănătății, Ministrulul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și al 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  nr. 2171/181/M223/4380/2020 pentru 
stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare COVID-19;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și complările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. 1, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă efectuarea de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru Centrele de 
Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107, în spațiul de la fosta 
Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării  acestuia de către Direcția de Asistență Socială  
Alexandria, până la  ridicarea pandemiei de către O.M.S. 



Art. 2. Prin grija Secretarului General municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției 
Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria și Serviciului public local Direcției de Asistență Socială
Alexandria, pentru  cunoaștere și punere în aplicare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

PETCU MARIAN DRAGOȘ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR.77 / 30 martie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 24662/23 martie 2022

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria
pentru Centrele de Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107,
în spațiul de la  fosta Școală Generală nr. 6,  pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția de 
Asistență Socială Alexandria, până  la ridicarea pandemiei de către O.M.S. 

Prin referatul de aprobare nr.24661/23.03.2022, Primarul municipiului Alexandria luând în considerare 
referatul nr. 3512/23.03.2022 al Serviciului Public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria,
propune un proiect de hotărâre cu privire privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al mun. 
Alexandria pentru Centrele de Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 
107,  fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția de Asistență 
Socială Alexandria, până  la ridicarea pandemiei de către O.M.S. 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
Ulterioare, aceasă locație fiind o unitate de învățământ (fosta Școală Generală nr. 6) - structură a Școlii 
Gimnaziale Alexandru Colfescu în care s-a desfășurat activitatea  Centrului de Vaccinare Alexandria, s-a impus a 
fi trecută în conservare până la ridicarea pandemiei de O.M.S. 

Considerăm că este necesar a se stabili prin acest proiect de hotărâre aprobarea efectuării de cheltuieli din
bugetul local al municipiului Alexandria, din bugetul local al municipiului Alexandria pentru Centrele de 
Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107,  în spațiul de la  fosta 
Școală Generală nr. 6,  pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția de Asistență Socială 
Alexandria, până  la ridicarea pandemiei de către O.M.S. 

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată de prevederile următoarelor 
acte normative:

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii C.L.S.U. Alexandria nr. 01/06.01.2021 privind darea în administrare a centrului de

vaccinare împotriva SARS- CoV-2 stabilit în incinta Școlii Gimnaziale nr. 6, către Direcția de Asistență Socială 
Alexandria, pe perioada campaniei de vaccinare,  precum și alocarea sumelor de bani necesari amenajării, dotării 
și organizării acestuia;

- Decizia D.S.P. Teleorman nr. 54/14.03.2022 privind desființarea Centrul Comunitar de Vaccinare Fix 
împotriva COVID-19, situat în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107, fosta Școală Generală nr. 6, 
Alexandria, Județul Teleorman și Centrul B  de Vaccinare Fix împotriva COVID -19, situat în municipiul  
Alexandria, în locația Școala Generală nr. 6, str. 1  Mai, nr.107, județul Teleorman;

- Prevederile Hotărârii C.L.S.U.Alexandria nr. 2/15.03.2022 privind constatarea încetării  activității de
vaccinare în spațiul de la fosta Școală Generală nr. 6, str. 1Mai, Alexandria, începând cu data de 15.03.2022, 
trecerea în conservare și administrarea acestuia de către Direcția de Asistență Socială Alexandria, până la 
ridicarea pandemiei de către O.M.S.;

- Prevederile din Cap. II, art. 1 din Ordinul nr. 2171/181/M223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor
privind autorizarea, organizarea, funcționarea centrelor de vaccinare COVID-19;

- Prevederile art. 1, alin. 1,pct.1 din Ordinul nr. 47/2021 privind modificarea și completarea anexei la
Ordinul Ministerului Sănătății, Ministrulul Afacerilor Interne,Ministerul Apărării Naționale și al Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  nr. 2171/181/M223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor 
privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare COVID-19;



- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările și complările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare 
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație.

Direcția Economică                                                 Direcția Juridic Comercial
Director executiv,                                                          Director executiv, 
Haritina Gafencu                                                         Postumia Roxandra Chesnoiu



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 24661/23 martie 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria
pentru Centrele de Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107,
în spațiul de la  fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția de 
Asistență Socială Alexandria, până  la ridicarea pandemiei de către O.M.S. 

Prin referatul nr. 3512/23.03.2022, Directorul executiv al Serviciului Public de inters local Direcția de 
Asistență Socială Alexandria, solicită aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului
Alexandria pentru Centrele de Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr.
107, în spațiul de la fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția 
de Asistență Socială Alexandria, până  la ridicarea pandemiei de către O.M.S. 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
Ulterioare, aceasă locație fiind o unitate de învățământ (fosta Școală Generală nr. 6) - structură a Școlii 
Gimnaziale Alexandru Colfescu  în care s-a desfășurat activitatea  Centrului de Vaccinare Alexandria, s-a impus a 
fi trecută în conservare până la ridicarea pandemiei de O.M.S. 

Consider că este necesar ca prin acest proiect de hotărâre să fie aprobată efectuarea de cheltuieli din
bugetul local al municipiului Alexandria pentru Centrele de Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în 
municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr.107, în spațiul de la  fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și 
administrării acestuia de către Direcția de Asistență Socială Alexandria, până  la ridicarea pandemiei de către 
O.M.S. 

Prin Decizia D.S.P. Teleorman nr. 54/14.03.2022 privind desființarea Centrul Comunitar de Vaccinare 
Fix împotriva COVID-19, situat în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107, fosta Școală Generală nr. 6, 
Alexandria, Județul Teleorman și Centrul B  de Vaccinare Fix  împotriva COVID -19, situat în municipiul  
Alexandria, în locația Școala Generală nr. 6, str. 1 Mai, nr.107, județul Teleorman s-a decis desființarea Centrelor 
d evaccinare Alexandria și prin Hotărârea C.L.S.U.Alexandria nr. 2/15.03.2022 privind constatarea încetării  
activității de vaccinare în spațiul de la fosta Școală Generală nr. 6, str. 1Mai, nr. 107, s-a hotărât că începând cu 
data de 15.03.2022, acest spațiu să treacă în conservare și să fie administrată de către Direcția de Asistență 
Socială Alexandria, până la ridicarea pandemiei de către O.M.S.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propun
următorul proiect de hotărâre: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al 
municipiul Alexandria pentru Centrele de Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiulAlexandria, 
str. 1 Mai,  nr. 107, fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția
de  Asistență Socială Alexandria, până  la ridicarea pandemiei de către O.M.S. “.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria vor întocmi 
raportul comun de specialitate pe care îl va susține la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, proiectul de 
hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul comun de specialitate și avizul comisiilor respective va fi 
prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA SE APROBĂ
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PRIMAR,
NR. 3512/23.03.2022 VICTOR DRĂGUȘIN

R E F E R A T

Priveşte: privind  aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria
pentru  Centrele de Vaccinare  împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str.
1 Mai, nr. 107,  în spațiu de la fosta Școală Generală nr. 6, pe perioada conservării și
administrării acestuia de către Direcția de Asistență Socială Alexandria, până  la ridicarea
pandemiei de către O.M.S. 

Având în vedere prevederile  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare,  spațiul în care s-a desfășurat activitatea de vaccinare în Centrele de vaccinare Alexandria,
este o unitate de învățământ -fosta Școală Generală nr. 6.

Pentru acest motiv, s-a impus ca acest spațiu să fi trecut în conservare și administrare de către 
Direcția de Asistență Socială Alexandria, până la ridicarea pandemiei de O.M.S. 

Considerăm că este necesar a se stabili prin acest proiect de hotărâre aprobarea efectuării de 
cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pe perioada conservării și administrarii acestui 
spațiu.

Prin  Decizia D.S.P. Teleorman nr. 54/14.03.2022 privind desființarea Centrul Comunitar de 
Vaccinare Fix împotriva COVID-19, situat în municipiul Alexandria, str. 1 Mai,  nr. 107, fosta Școală 
Generală nr. 6, Alexandria, Județul Teleorman și Centrul B  de Vaccinare Fix  împotriva COVID -19, 
situat în municipiul  Alexandria, în locația Școala Generală nr. 6, str. 1  Mai, nr.107, județul Teleorman 
s-a decis desființarea Centrelor de vaccinare Alexandria și prin  Hotărârea C.L.S.U.Alexandria nr. 
2/15.03.2022 privind constatarea încetării  activității de vaccinare în spațiul de la fosta Școală Generală 
nr. 6, str. 1Mai, nr. 107, s-a hotărât că începând cu data de 15.03.2022, spatiul să fie trecut  în 
conservare și administrare de către Direcția de Asistență Socială Alexandria,  până la ridicarea 
pandemiei de către O.M.S.

Față de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care sa fie supus 
spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Director executiv,
Doina Nedea

Întocmit,
Consilier juridic
Oprea Violeta


