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CONSILIUL LOCAL 

 

    Municipiul Alexandria                                                 Asociatia Pro Mediu Teleorman 

         

Nr. _________ / _____ 2017     Nr. _____  / ______ 2017 

 

Acord de parteneriat 

 

Părţile 
 Asociatia Pro Mediu Teleorman cu sediul în , Str.Tudor Vladimirescu, Bl.F13, sc.E, 
ap.85, Alexandria, Teleorman, reprezentat de către Hagiescu Zamfira, în calitate de 

SOLICITANT 

 
si 
 Municipiul Alexandria cu sediul , Str.Dunarii, nr.139, Alexandria, Teleorman, 
reprezentat de către Dragusin Victor, în calitate de PARTENER  
au convenit următoarele: 
 

Articolul 1 - Scopul 

1.1 Scopul acestui acord este implementarea în parteneriat a proiectului  Sanatos intr-un mediu 

sanatos, pentru care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Spatii Verzi, 
Componenta – Spatii Verzi Urbane 2017. 

1.2 Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților  între Solicitant și Partener, în 
contextul implementării proiectului, în situația în care proiectul este  finanțat și se încheie un 
contract cu Operatorul Fundatia pentru Parteneriat în acest sens.  

1.3 Acordul produce efecte dupa obtinerea finantarii, caz in care, la propunerea Primarului, 
proiectul de HCL elaborat in acest sens, va fi aprobat de Consiliul Local Alexandria. 

 

Articolul 2 – Principiile de bună practică ale parteneriatului 

2.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în 
Cererea de finanţare şi prezentul Acord de parteneriat. 

2.2 Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerul său şi să-l informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

2.3 Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi 
de etică cele mai înalte. 

 

Articolul 3 – Durata acordului  
01.04.2017-30.06.2017 

 

Articolul 4- Contributia partilor in realizarea asocierii: 

- Municipiul Alexandria – 5.000 lei 

- Asociatia Pro Mediu Teleorman – 10.375 lei 

 



      Articolul 5-Rolurile si responsabilitatile partenerilor 

 

5.1Municipiul Alexandria: 
 Asigurarea finantarea: 

             - Transportului Alexandria-Busteni-Alexandria in cadrul Activitatii de instruire a unui 
grup de 20 cadre didactice din invatamantul prescolar, de a scrie si elabora proiecte in domeniu 
educatiei ecologice prin prin aplicarea de metode de educatie nonformala     ( microbuz 22 locuri 
– 15-31.05.2017) 

- Transportului  voluntarilor (microbuz 22 locuri) in patru arii protejate din judetul 
Teleorman ( Padurea troianu, Padurea Pojorata, Ostrovul Mare, balta Suhaia (01-31.05.2017) 

5.2.Asociatia  Pro Mediu Teleorman: 
-Va folosi finantarea exclusiv pentru scopul proiectului Sanatos intr-un mediu sanatos 

-Sa mentina o legatura permanenta cu institutia partenera in scopul informarii prealabile, 
reciproce, eficiente si loiale privind actiunile de interes comun desfasurate; 

-Sa respecte legislatia in vigoare atunci cand demareaza actiuni educative in unitatile 
scolare de invatamant partenere. 
 
 

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la Alexandria în doua exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte semnatară. 
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