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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al
municipiului Alexandria “ domnului Ionel Andrei

Printre atributiile Consiliului local este si cea prevazuta la alin. (8), al art. 36 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform careia, acesta poate conferi, persoanelor fizice romane
sau straine cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al localitatii, in baza unui
regulament propriu.
La art. 5 din Regulamentul aprobat prin hotararea nr. 99/2007 se prevad
categoriile de personalitati indreptatite sa primeasca titlul de cetatean de onoare , printre
acestea fiind si cele care, prin actiunile lor dezinteresate au produs o imbunatatire
simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor municipiului Alexandria.
Pentru anul 2014, gandurile noastre s-au indreptat catre o personalitate care prin
activitatea profesionala si de voluntariat desfasurata in domeniul educatiei sanitare
stomatologice, in initierea si organizarea asistentei stomatologice in unitatile de
invatamant din Municipiul Alexandriaa a contribuit la imbunatatirea sanatatii dentare a
elevilor, dl. Dr. Ionel Andrei.
Absolvent al I.M.F. Carol Davila-Facultatea de Medicina Militara - Stomatologie,
a lucrat in perioada 1982-1985 ca medic stomatolog la Spitalul Militar Timisoara, intre
1985-1986 ca medic stomatolog la U.M.Beius, iar din 1987 si pana in prezent in
municipiul Alexandria, mai intai la U.M. 01462 ca medic sef unitate si apoi la Cabinetul
medical individual. Dl. Dr. Ionel Andrei este din 1995 Presedinte al Colegiului
Medicilor Dentisti Teleorman.
Este absolvent al unor stagii de perfectionare de Medic primar stomatologie
generala, Competenta Implantologie Dentara, detine Certificate de absolvire pentru
“Competente Antreprenoriale”, “Formator in domeniul Prevenirea si Managementul
Situatiilor de Malpraxis”, “Inspector in domeniul Sanatatea si Siguranta Muncii”.
Din 2012 si pana in prezent dl Dr. Ionel Andrei a incheiat un Contract de
voluntariat cu Serviciul Public de interes local Administratia Activitatilor Sociale
Protectie Sociala Alexandria pentru Cabinetul de medicina dentara scolara Colegiul
National A.D.Ghica.

Este initiatorul unui Program educational de sanatate oro dentara intitulat
“Sanatatea orala-sanatatea intregului organism”, program care s-a derulat si se va derula
in continuare la nivelul Municipiului Alexandria, dar si a intentiei de a incheia contracte
de Parteneriat cu cadrele didactice responsabile si cu sprijinul unor organisme
profesionale, in domeniu, pentru derularea programului de Preventie si Profilaxie in
toate unitatile de invatamant din municipiu.
Aici, ca si in celelalte locuri in care a activat, a dovedit calitati si responsabilitate
profesionala si sociala, promovand idei si principii de educatie sanitara solide, castigand
respectul personal al oamenilor cu care a colaborat, dar si respectul comunitatii locale
pentru activitatea depusa.
Prin intreaga sa activitate , desfasurata cu profesionalism si devotare, domnul Dr.
Ionel Andrei a reusit sa isi aduca o contributie semnificativa la imbunatatirea sanatatii
oro-dentare si implicit a conditiilor de viata a elevilor din municipiul Alexandria.
Ca urmare , in conformitate cu prevederile legale amintite, precum si ale art. 45,
alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia administratie
publica locala a unui proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de “ Cetatean de
onoare al municipiului Alexandria” domnului Ionel Andrei, proiect de hotarare care,
impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului
local al municipiului Alexandria.
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