
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman în vederea 
implementării programului educațional „ Aventurile Familiei Strop” în municipiul 

Alexandria.

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

- referatul de aprobare nr. 22314 / 22.09.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 22318/ 22.09.2021 al Direcției Economice- Biroul Cultură, 

Sport, Tineret și Direcției Juridic- Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiuluiAlexandria;
- adresa Centrului de Transfuzie Sanguina Teleorman inregistrat sub nr 115046/ 23.06.2021.
- prevederile H.C.L. nr. 83 din 19 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 129, alin(1) , alin.(9) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al României,

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. f) și alin(5) și ale art.196, alin 
(1), lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman în vederea implementării 
programului educațional „ Aventurile Familiei Strop” în municipiul Alexandria.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Protocolului de Colaborare.
Art. 3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi transmisă 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice si Centrului de Transfuzie Sanguină 
Teleorman , pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

PANAGOREȚ Ioana Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 230 din 29 septembrie 2021



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR.  22314/ 22.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman în vederea 

implementării programului educațional „ Aventurile Familiei Strop” în municipiul 
Alexandria.

Prezentul Protocol de colaborare are ca scop dezvoltarea comportamentelor social-dezirabile în 
rândul cetatenilor Municipiului Alexandria, in special, in randul elevilor, în vederea formării unor 
generații de donatori de sânge și componente sanguine, actuale si viitoare, orientate către obținerea și 
menținerea sănătății psihico-fizice, prin programul educațional ”Aventurile Familiei Strop”. 

Totodată, programul educațional ”Aventurile Familiei Strop” se adresează și persoanelor care nu 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate în vederea donării de sânge și componente sanguine din diverse 
motive, dar vor putea promova și susține donarea de sânge și componente sanguine în scopul 
susținerii vieții. 

Din perspectivele preocupării actuale pentru o viață culturală consistentă, municipalitatea nu 
poate decât să primească cu bucurie propuneri de genul celor avansate de Centrul de Transfuzie 
Sanguină Teleorman , pe care le apreciem a fi oportune pentru municipiu.

Propunerea de aprobare a incheierii Protocolului de colaborare 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: 
incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman in vederea implementării 
programului educațional „ Aventurile Familiei Strop” în municipiul 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 DRĂGUȘIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 22318 / 22.09.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman în vederea 

implementării programului educațional „ Aventurile Familiei Strop” în municipiul 
Alexandria.

Prin expunerea de motive nr. 22314/21.09.2021 Primarul Municipiului Alexandria propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Centrul de Transfuzie Sanguină 
Teleorman în vederea implementării programului educațional „ Aventurile Familiei Strop” în municipiul 
Alexandria.

Prezentul Protocol de colaborare are ca scop dezvoltarea comportamentelor social-dezirabile în 
rândul cetatenilor Municipiului Alexandria, in special, in randul elevilor, în vederea formării unor 
generații de donatori de sânge și componente sanguine, actuale si viitoare, orientate către obținerea și 
menținerea sănătății psihico-fizice, prin programul educațional ”Aventurile Familiei Strop”. 

Totodată, programul educațional ”Aventurile Familiei Strop” se adresează și persoanelor care nu 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate în vederea donării de sânge și componente sanguine din diverse 
motive, dar vor putea promova și susține donarea de sânge și componente sanguine în scopul susținerii 
vieții. 

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de următoarele 
prevederi de acte normative:

- prevederile H.C.L. nr. 83 din 19 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului 
Alexandria;

- prevederile H.C.L. nr. 25 din 24.01.2021 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-
artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria pe anul 2021;

- prevederile art. 129, alin(1) , alin.(9) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României,

Luând în considerare că cele prezentate mai sus sunt legale și s-au făcut în baza prevederilor art. 
136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României s-a întocmit raportul comun de specialitate cu privire la privire la încheierea 
Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria 
cu Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman în vederea implementării programului educațional
„ Aventurile Familiei Strop” în municipiul Alexandria, propunem spre dezbatere și aprobare prezentul 
proiect de hotărâre împreună cu întreagă documentație, Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV

Haritina GAFENCU Postumia CHESNOIU

BIROU CULTURĂ, SPORT, TINERET
Cristian FALUVEGI



Județul Teleorman Anexă nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
Municipiul Alexandria nr. 230 din 29.09.2021
Consiliul Local

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                         CTS TELEORMAN

NR ______________ /___.10.2021          NR ___________/___.10.2021

PROTOCOL DE COLABORARE

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în Municipiul 
Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont RO61TREZ24A675000591100X deschis la 
Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor DRĂGUŞIN, in calitate de Primar

Și

Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman, cu sediul social in Alexandria, strada Mihaita 
Filipescu nr. 12-14, telefon 0347 410504, cod fiscal 4469051, reprezentat legal de Ciobanu Mariana 
Daniela, in calitate de Director

Art.1. SCOP:

Prezentul Protocol de colaborare are că scop dezvoltarea comportamentelor social-dezirabile în 
rândul cetățenilor Municipiului Alexandria, în special, în rândul elevilor, în vederea formării unor generații 
de donatori de sânge și componente sanguine, actuale și viitoare, orientate către obținerea și menținerea 
sănătății psihico-fizice, prin programul educațional ”Aventurile Familiei Strop”.

Totodată, programul educațional ”Aventurile Familiei Strop” se adresează și persoanelor care nu 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate în vederea donării de sânge și componente sanguine din diverse motive, 
dar vor putea promova și susține donarea de sânge și componente sanguine în scopul susținerii vieții.

Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.1. Prin prezentul Protocol de colaborare se urmărește implementarea programului 
educațional ”Aventurile Familiei Strop” prin următoarele activități:

- difuzare gratuită de materiale informative (în format printat sau digital) realizate de către 
Municipiul Alexandria cu acordul si asitenta din partea CTS Teleorman, cu privire la acțiunile ce fac 
parte din programul educațional ”Aventurile Familiei Strop” pentru creșterea calității/impactului 
activităților privind înțelegerea necesității actului de donare sânge și componente sanguine;

- desfășurarea unor activități1 specifice în vederea formării și menținerii unei bune sănătăți psihico-
fizice în rândul cetatenilor din Municipiul Alexandria, a elevilor in mod special, acestea fiind adaptate 
nivelului de dezvoltare psihico-motorie a participanților, cum ar fi: întreceri sportive, activități de 
dezvoltare personală etc; 

- organizarea unor activitati dedicate cetatenilor Municipiului Alexandria;
- organizarea unor simulări privind procesul de donare, în special al fluxului donării, dedicate 

elevilor din ciclul liceal, considerați ca parte a generației de pre-donatori;
- organizarea de evenimente educaționale (atelier de creație literară și vizuală - fotografie și filme 

de scurt metraj, poezie, poveste și narațiune, plecând de la o temă anterior precizată și de la cuvinte 
cheie specifice actului de donare, precum și ateliere narative în care vor fi prezentate poveștile create 

1 Participarea elevilor la aceste activități se va face în temeiul unor regulamente stabilite de către organizator pentru fiecare 
activitate în parte, ulterior obținerii acordului informat al reprezentantului legal.



- pe specificul donării de sânge de către elevi sau de către diferiți parteneri, expoziții foto și 
prezentări video) care promovează programul educațional ”Aventurile Familiei Strop”, prin diverse 
metode adaptate vârstei elevilor;

- dotarea unităților de învățământ preuniversitar, PRIMARIEI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA si 
a institutiilor din subordine cu o casetă luminoasă care să prezinte parteneriatul dintre părți, aceasta 
fiind afișată la exteriorul clădirii, la finalizarea a minim un an de activitati in acest proiect;

- părțile agreează desfășurarea oricăror altor activități specifice cultural fiecărei zone în parte, în 
vederea implementării programului educațional ”Aventurile Familiei Strop” prin adaptarea la
specificul activităților desfășurate în cadrul unităților de învățământ sau la specificul institutiilor 
partenere.

Art. 3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Municipiul Alexandria:

- să promoveze proiectul în cadrul instituțiilor din subordinea sa
- să informeze si sa doteze unitatile scolare preuniversitare, facultatile, cu materiale ce 

semnalizeaza donarea de sange ;
- sa intreprinda si sa sustina financiar actiuni locale care sa creasca gradul de constientizare si 

motivatie al cetatenilor in vederea donarii de sange;
- sa sprijine financiar CTS Teleorman in realizarea de materiale promotionale necesare prezentei la 

diferite evenimente desfasurate la nivel de municipiul Alexandria, precum: bannere, afise, flyere 
etc, acestea facand obiectul unor anexe viitoare separate;

- să desemneze o persoană din cadrul MUNICIPIULUI ALEXANDRIA care să mențină legătura 
cu managerul de proiect desemnat pentru derularea programului educațional ”Aventurile Familiei 
Strop”.

- să asigure sumele necesare desfășurării în bune condiții a activităților asociației, în limita 
prevederilor bugetare anuale în baza solicitărilor în conformitate cu graficul/calendarul comun de 
activități;

- să mediatizeze prin mass media campaniile derulate;
- să participe, împreună cu partenerul, la administrarea și derularea activităților
- să faciliteze accesul în zonele de pe raza municipiului Alexandria pentru personalul desemnat de 

partener

3.2. Centrul de Transfuzie Sanguina Teleorman:
- să ofere Municipiului Alexandria toate informațiile de specialitate necesare pentru derularea 

acțiunilor ce au că scop creșterea gradului de conștientizare a nevoii permanente de sânge și 
componente sanguine, creșterea numărului de donatori de sânge și fidelizarea acestora;

- să ofere Municipiului Alexandria toate informațiile necesare pentru realizarea materialelor 
promoționale sau de semnalizare specifice campaniilor derulate de CTS Teleorman;

- să ofere asistență Municipiului Alexandria la implementarea acțiunilor ce privesc activitatea 
CTS Teleorman;

- să pună la dispoziția cadrelor didactice materialele informative elaborate în cadrul acestui 
proiect;

- să se implice direct sau prin persoane desemnate în implementarea proiectului în toate unitățile 
de învățământ selectate; 

- să comunice în avans partenerilor orice schimbare sau orice element care poate influența 
derularea proiectului. Schimbările vor fi analizate de toate părțile și decizia va fi luată de comun 
acord pentru reușita proiectului și pentru păstrarea intactă a prestigiului partenerilor;

- să obțînă acordul partenerului pentru toate materialele ce vor fi produse, multiplicate, făcute 
publice, prezentate sau expuse sub orice formă scrisă sau verbală în fața unei audiențe, în cadrul 
desfășurării proiectului, în special, pentru acțiunile comune sau derulate cu sprijinul Municipiului 
Alexandria;

- să asigure instruirea necesară persoanelor implicate în desfășurarea proiectului;
-



- să desemneze o persoană din cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Teleorman care să 
mențină legătura cu reprezentantul MUNICIPIULUI ALEXANDRIA pentru buna implementare a 
programului;

- să aducă la cunoștința publicului parteneriatul cu MUNICIPIUL ALEXANDRIA,  prin 
promovarea  imaginii  celor  doi parteneri.  Acest  lucru  se  va  realiza  prin  toate  mijloacele  
utilizate  pentru  mediatizarea  activității  care  face  obiectul  prezentului  Protocol ( anunțuri, 
comunicate  de  presă, interviuri, articole,  reportaje,  promovare  radio, TV,  în  presa  scrisă  etc).  
Tipărirea / afișarea  denumirii partenerilor pe toate materialele realizate în cadrul proiectului 
stabilite de comun acord cu Partenerii.  Afișarea logo-ului partenerului pe site-ul organizației, în 
rapoartele anuale ale organizației etc.

Art.4. FINANȚAREA PROTOCOLULUI

Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor bugetare, 
activităţile cuprinse în prezentul protocol.

Art.5. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol intră în vigoare începând de la dată semnării acestuia și este valabil pe o 
perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii cu inca doi ani, prin acordul partilor.

Art.6. ÎNCETAREA COLABORĂRII

Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:
a. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat protocolul;
b. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;
c. cazul de forţa majoră;
d. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situație în care partea lezată poate solicită 

rezilierea unilaterală a acestuia, printr-o notoficare scrisă cu cel puțîn 15 zile înainte de dată rezilierii.
e.    prin denunțarea unilaterală, la solicitarea scrisă a uneia dintre părți, cu 30 de zile înainte de 

expirarea termenului convenit de părți.

Art.7. ALTE CLAUZE

7.1. Comunicările între colaboratori privitor la modul de desfășurare a activităților prevăzute în 
Protocol se efectuează în scris sau prin corespondență electronică.

7.2. Fiecare parte desemneaza  cate un responsabil pentru coordonarea implementarii acestui protocol 
de colaborare, respectiv:

- MUNICIPIUL ALEXANDRIA –
- CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINE TELEORMAN – reprezentantul legal – DIRECTOR
7.3.  Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse în demersurile comune, 

atâta timp cât acestea fac obiectul obligațiilor asumate.

Art.7. LITIGII

Litigiile de orice fel decurgând din desfășurarea activităților prevăzute în Protocolul de Colaborare, 
se vor soluționa pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanța.

Art.8. DISPOZIȚII FINALE:

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de 
realizare a obiectivelor comune convenite.



Acesta poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea 
convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va 
transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Încheiat astăzi ……………………., în 2(două) exemplare, toate cu valoare de original, câte un 
exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Alexandria Centrul de Transfuzie Sanguina Teleorman
PRIMAR Director

Victor DRĂGUȘIN Mariana Daniela CIOBANU

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Haritina GAFENCU

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL
Postumia CHESNOIU

Biroul  Cultură Sport Tineret
Cristian FALUVEGI

Președinte de ședința
Consilier,

PANAGOREȚ Ioana


