
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Fundația “THE INSTITUTE” în vederea promovării educației 

pentru mediu în rândul elevilor din municipiul Alexandria.

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

- referatul de aprobare nr. 22453/ 23.09.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 22455 / 23.09.2021 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 Fundatiei „THE INSTITUTE” inregistrata sub nr 22346/ 22.09.2021.
- 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 Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu Fundatia “THE INSTITUTE” și unitățile de învățământ în vederea 
promovarii educatiei pentru mediu in randul elevilor din 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, Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazul", Școlii 
Gimnaziale "Ștefan cel Mare", Școlii Gimnaziale "Al. Colfescu", Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu", 
Școlii Gimnaziale nr. 7, Colegiului Național Pedagogic "Mircea Scarlat", Colegiului Național "Al. I. 
Cuza", Liceului Teoretic "Al. D. Ghica", Liceului Teoretic "C-tin Noica", Liceului Tehnologic nr. 1, 
Liceului Tehnologic "N. Bălcescu" pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

PANAGOREȚ Ioana Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 231 din 29 septembrie 2021



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR.  22453/ 23.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Fundația “THE INSTITUTE” în vederea promovării educației 

pentru mediu în rândul elevilor din municipiul Alexandria.

Obiectul acordului este realizarea unui parteneriat instituțional și operațional între Primăria 
Municipiului Alexandria și Fundația „The Institute” și unitățile de învățământ în vederea promovării 
educației pentru mediu în rândul elevilor de gimnaziu și liceu și de a include școlile din Municipiul 
Alexandria în programul ASAP de colectare selectivă care urmărește să creeze cea mai mare 
infrastructură funcțională pentru colectarea selectivă în vederea reciclării la nivelul întregii țări. 
Inițiatorul programului – Fundația The Institute – a dezvoltat un model funcțional care poate fi aplicat 
cu succes în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din România, dezvoltând astfel cea mai mare 
infrastructură de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării la nivel național – în toate 
unitățile de învățământ preuniversitar.

Propunerea de aprobare a incheierii Acordului de Parteneriat 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 cu  Fundația “THE INSTITUTE” și unitățile de învățământ în vederea 
promovării educației pentru mediu în rândul elevilor din 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. 22455 / 23.09.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Cu privire la încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local 
al Municipiului Alexandria cu Fundația “THE INSTITUTE” în vederea promovării 

educației pentru mediu în rândul elevilor din municipiul Alexandria.

Prin expunerea de motive nr. 22453 /23.07.2021 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 Alexandria cu  Fundația “THE INSTITUTE”
în vederea promovării educației pentru mediu în rândul elevilor din municipiul Alexandria.

Obiectul acordului este realizarea unui parteneriat instituțional și operațional între Primăria 
Municipiului Alexandria și Fundația „The Institute” și unitățile de învățământ în vederea promovării 
educației pentru mediu în rândul elevilor de gimnaziu și liceu și de a include școlile din Municipiul 
Alexandria în programul ASAP de colectare selectivă care urmărește să creeze cea mai mare infrastructură 
funcțională pentru colectarea selectivă în vederea reciclării la nivelul întregii țări. Inițiatorul programului –
Fundația The Institute – a dezvoltat un model funcțional care poate fi aplicat cu succes în toate instituțiile 
de învățământ preuniversitar din România, dezvoltând astfel cea mai mare infrastructură de colectare
selectivă a deșeurilor în vederea reciclării la nivel național – în toate unitățile de învățământ preuniversitar.

Considerând că alexandrenii au nevoie de ocazii în care să li se consolideze sentimentul de 
apartenența la comunitate și în spiritul deschiderii manifestate și a preocupării constant pentru o viață 
culturală bogată, în decursul anilor municipalitatea a sprijinit desfășurarea unor manifestări culturale ale 
căror proiecte au fost prezentate de diferite organizații/ instituții interesate în organizarea și realizarea de 
activități, proiecte și evenimente culturale în municipiul nostru, acest lucru având că rezultat mărirea 
numărului de manifestări culturale desfășurate în Alexandria, dar și ridicarea totodată a nivelului calitativ 
al acestora.

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 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 
Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  
Fundația “THE INSTITUTE” și unitățile de învățământ în vederea promovării educației pentru mediu în 
rândul elevilor din 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. 231 din 29.09.2021
Consiliul Local

ACORD DE PARTENERIAT

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

,
Fundația „The Institute”, cu sediul social în București, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 21, etaj 1, sector 1, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 27725027, înregistrată în Registrul național al persoanelor 
juridice fără scop patrimonial, sub nr. 3957/B/2010, având cod de identificare fiscală (CIF) 27725027, 
reprezentată prin Andrei Gavrilă-Borțun în calitate de Președinte

,
Școala Gimnazială ,, Mihai Viteazul “ Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Av. Al. Colfescu, 

nr. 34, cod fiscal 19073470, reprezenata de Puchiu Doina Silvia, în caliatate de Director

,
Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare", cu sediul în Alexandria, str. Carpați, nr. 15, mun. 

Alexandria, cod fiscal 19080302, reprezentată de Vasile Anca-Irina, în calitate de Director

,
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, cu sediul în Alexandria, str.Libertății, nr.148, cod fiscal 

19082095, reprezentată de Trăilă Cornelia în caliatate de Director.

,
Școala Gimnazială "Alexandru Colfescu ", cu sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 292, cod fiscal 

19073488, reprezenta de Candidatu Liviu în calitate de Director

,
Școala Gimnazială nr. 7, cu sediul în Alexandria, Str. 1907, nr. 60 bis. , cod fiscal 19082079, 

reprezenata de Sferle Diana în calitate de Director

,
Colegiul Național "Al.I. Cuza", cu sediul în Alexandria str. Carpați, nr. 27, cod fiscal 4567955, 

reprezentat de Neacșu Alexandru în calitate de Director, reprezentat în proiect de prof. Chiriță Cristina 
Margareta.

,
Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” cu sediul în Alexandria, Str. Negru Vodă nr.99, cod 

fiscal 4567947, reprezentat de Botez Silvia în calitate de Director

,
Liceul Teoretic “Alexandru Ghica”, cu sediul în Alexandria, Str Viitorului, nr.78, cod fiscal 6548144, 

reprezentat de Păun Silvia în calitate de Director

,
Liceul Teoretic "Constantin Noica" cu sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 133, cod fiscal 4568020, 

reprezentant, de Strujac Emil în calitate de Director, reprezentat în proiect de prof. Oprea Iuliana.

,
Liceul Tehnologic " Nicolae Bălcescu " cu sediul în Alexandria, Str. Libertății nr. 69 ,cod fiscal 

4568039, reprezentat de Neacșu Cornelia în calitate de Directot

‘



Liceul Tehnologic nr. 1, cu sediul în Alexandria, Șoseaua Turnu-Măgurele nr. 1-3, cod fiscal 
4469060, reprezentat de Stancu Iuliana în calitate de Director

Art.1. SCOP:
Obiectul acordului este realizarea unui parteneriat instituțional și operațional între Primăria 

Municipiului Alexandria și Fundația „The Institute” în vederea promovării educației pentru mediu în rândul 
elevilor de gimnaziu și liceu și de a include școlile din Municipiul Alexandria în programul ASAP de 
colectare selectivă care urmărește să creeze cea mai mare infrastructură funcțională pentru colectarea 
selectivă în vederea reciclării la nivelul întregii țări. Inițiatorul programului – Fundația The Institute – a 
dezvoltat un model funcțional care poate fi aplicat cu succes în toate instituțiile de învățământ preuniversitar 
din România, dezvoltând astfel cea mai mare infrastructură de colectare selectivă a deșeurilor în vederea 
reciclării la nivel național – în toate unitățile de învățământ preuniversitar.

Se va urmari:
- Organizarea de campanii comune în vederea promovării educației pentru mediu
- Implementarea programului ASAP de colectare selectivă a deșeurilor în școlile din Municipiul 

Alexandria
- Perfecționarea și armonizarea legislației în vigoare și a infrastructurii de colectare în vederea 

reciclării în toate școlile din România pe baza exemplelor de bună practică din cadrul programelor pilot 
derulate în perioada 2020-2021 în cadrul programului ASAP

Art.2. ROLUL PĂRȚILOR
2.1. Municipiul Alexandria:

- să faciliteze relația părților cu autoritățile pe care Primăria Alexandria le are în subordine și care pot 
contribui direct la buna funcționare a programului pilot;

- să își exprime acordul pentru folosirea siglelor proprii pe materialele care se produc pentru acțiunile 
realizate în baza acordului;

- să realizeze un necesar de materiale informative în funcție de tipul lor pentru a stabili producția 
totală care revine în atribuțiile Fundației The Institute;

- să asigure fluxul de informare și distribuție de materiale informative către directorii instituțiilor de 
învățământ incluse în programul ASAP;

- să asigure fluxul de distribuție și expunere a materialelor informative în instituțiile de învățământ 
împreună cu directorii acestora;

- să furnizeze datele privind cantitățile de deșeuri colectate din școlile din Alexandria prin direcția 
acreditată din cadrul Primăriei Alexandria: cantităților de deșeuri menajere și reciclabile - plastic, metal, 
hârtie, carton și sticlă în anul 2019/2020 și pe parcursul desfășurării programului ASAP în școlile din 
Alexandria;

-să stabilească, anual, împreună cu partenerul, un grafic/calendar de lucru
- 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 desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului 

parteneriat și care vor face parte din echipa comună de implementare.

2.2. Fundația „The Institute” :
- să auditeze școlile gimnaziale și liceele din Municipiul Alexandria cu privire la infrastructura 

existentă și procesul de colectare selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ prin intermediul direcției 
acreditate din cadrul Primăriei Alexandria;

- să creeze, producă și disemineze materiale de comunicare cu privire la educația de mediu în școlile 
gimnaziale și în liceele din Municipiul Alexandria;

- în urma colectării și interpretării datelor legate de deșeurile colectate din școli, in colaborare cu 
Primăria Municipiului Alexandria, să sugereze direcții și acțiuni pentru îmbunătățirea colectării selective a 
deșeurilor în școlile din Alexandria.

- să propună anual un grafic/calendar de activități care să fie aprobat ulterior de ambele părți
- să participe la realizarea și mediatizarea campaniilor asumate în mod comun;



- să promoveze, în mod obiectiv, imaginea municipiului Alexandria și să mediatizeze activitățile 
desfășurate în comun

- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului 
parteneriat și care vor face parte din echipa comună de implementare.

2.3. Unitatile de invatamant :
- sa permita accesul partenerilor in incinta unitatilor in vederea sustenirii proiectului
- să asigure fluxul de informare și distribuție de materiale informative către directorii instituțiilor de 

învățământ incluse în programul ASAP;
- să asigure fluxul de distribuție și expunere a materialelor informative în instituțiile de învățământ 

împreună cu directorii acestora;
- să furnizeze datele privind cantitățile de deșeuri colectate din școlile din Alexandria prin direcția     
acreditată din cadrul Primăriei Alexandria: cantităților de deșeuri menajere și reciclabile - plastic, metal, 
hârtie, carton și sticlă în anul 2019/2020 și pe parcursul desfășurării programului ASAP în școlile din 
Alexandria;
- să participe la realizarea și mediatizarea campaniilor asumate în mod comun;
- să promoveze, în mod obiectiv, imaginea municipiului Alexandria și să mediatizeze activitățile 

desfășurate în comun
- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului parteneriat 

și care vor face parte din echipa comună de implementare.

Art.3. FINANȚAREA PROTOCOLULUI
Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor bugetare,

activităţile cuprinse în prezentul protocol.

Art.4. DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol intră în vigoare începând de la dată semnării acestuia și este valabil pe o perioada 

de doi ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional, daca partile vor conveni asupra acestui aspect.

Art.5. 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.                  intreruperea finantarii de catre finantator;
e. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Acord, situație în care partea lezată poate    

solicita rezilierea unilaterală a acestuia, printr-o notificare scrisă cu cel puțîn 15 zile înainte de 
dată rezilierii.

Art.6. ALTE CLAUZE
Comunicările între colaboratori privitor la modul de desfășurare a activităților prevăzute în Protocol 

se efectuează în scris sau prin corespondență electronică.

Art.7. LITIGII
Litigiile de orice fel decurgând din desfășurarea activităților prevăzute în Acord de Parteneriat, 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 13(treisprezece) exemplare, toate cu valoare de original, câte 
un exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Alexandria Fundația „The Institute”
PRIMAR Președinte

Victor DRĂGUȘIN Andrei Gavrila-Bortun

Școala Gimnazială ,, Mihai Viteazul “ Alexandria,
DIRECŢIA ECONOMICĂ Director 

Haritina GAFENCU Puchiu Doina Silvia

Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare"
DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL Director
Postumia CHESNOIU Vasile Irina Anca

Școala Gimnazială "Alexandru Colfescu "
Biroul  Cultură Sport Tineret Director

Cristian FALUVEGI Candidatu Liviu

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Școala Gimnazială nr. 7
Director                                                                                       Director

Traila Cornelia                                                                               Sferle Diana

Colegiul Național "Al.I. Cuza" Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat”
Director                                                                                     Director

Neacsu Alexandru                                   Botez Silvia  

Liceul Teoretic “Alexandru Ghica” Liceul Teoretic "Constantin Noica"
Director Director

Silvia Paun Strujac Emil

Liceul Tehnologic nr. 1 Liceul Tehnologic " Nicolae Bălcescu "
Director                                                                                 Director

Stancu Iuliana                                                                  Neacsu Cornelia      

Președinte de ședința
Consilier,

PANAGOREȚ Ioana


