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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

 Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania 

 in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale 

 

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

-   referatul de aprobare nr. 26965/ 27.11.2019 al Primarului Municipiului Alexandria; 

-   raportul de specialitate nr. 26966/ 27.11.2019 al Directiei Arhitect Sef; 

-   avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului Alexandria;  

-  prevederile art. 1270 din  Noul Cod Civil,  ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

Romaniei, 

 

      În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. f) si alin(5) si ale art.196, alin (1), lit.a) din 

OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei: 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aproba incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania in vederea realizarii in comun a 

unor proiecte cultural. 

Art. 2. Se aproba calendarul/ graficul de activitati pe anul 2020, aferent Acordului de Parteneriat, incheiat intre 

Municipiul Alexandria, U.A.R si O.A.R., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze contractul de asociere. 

Art. 4. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Juridic 

Comercial, Directiei Economice, Directiei Arhitect Sef, Ordinului Arhitectilor din Romania si Uniunii Arhitectilor din 

Romania, pentru cunoştere şi punere în aplicare. 

                                                                                                                                                                                            

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                               CONTRASEMNEAZA,    

               CONSILIER,                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 

           Silvia COBÂRLIE                                                                                       Alexandru Razvan CECIU 

 

     

ALEXANDRIA 

Nr. _____ din 29 noiembrie 2019 

 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 26965/ 27.11.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

cu privire la incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

 Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania 

 in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale  

 

 

Considerand ca alexandrenii au nevoie de ocazii in care sa li se consolideze sentimentul de apartenenta la 

comunitate si in spiritul deschiderii manifestate si a preocuparii constante pentru o viata culturala bogata, in decursul 

anilor am sprijinit desfasurarea unor manifestari culturale ale caror proiecte ne- au fost prezentate de diferite 

organizatii/ institutii interesate in organizarea si realizarea de activitati, proiecte si evenimente culturale in municipiul 

nostru.  

 

Acest lucru a avut ca rezultat marirea numarului de manifestari culturale desfasurate in municipiul nostru, dar 

si ridicarea nivelului calitativ al acestora. 

 

Din perspectiva preocuparii actuale pentru o viata culturala consistenta, municipalitatea nu poate decat sa 

primeasca cu bucurie propuneri de genul celor avansate de Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor 

din Romania, propuneri prezentate in graficul de activitati pentru anul 2020, anexat Acordului de Parteneriat si pe 

care le apreciem a fi oportune pentru municipiu nostru. 

 

         Potrivit prevederilor art. 129, alin.(9), lit.a) din OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei:”În 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;” 
 

             Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) si alin. (3) din OUG 57/3 

iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia Arhitect Sef, a unui proiect de 

hotarare cu privire la incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania in vederea 

realizarii in comun a unor proiecte culturale, proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi prezentat 

spre dezbatere si aprobare  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA ECONOMICA 

DIRECTIA  JURIDIC COMERCIAL 

ARHITECT SEF- DIRECTIA PATRIMONIU 

Nr.26966/ 27.11.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

           Cu privire  la incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

 Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania 

 in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale 

 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE 

Scopul prezentului Acord de Parteneriat il constituie colaborarea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local 

cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din Romania, pentru organizarea si realizarea unor 

activitati, proiecte si evenimente culturale comune, in vederea : 

 Elaborarii de programe si proiecte culturale de interes local si national; 

 Elaborarii de proiecte culturale si profesionale prioritare; 

 Elaborarii de proiecte tip anuala de arhitectura; 

 Accesarii de fonduri din taxa de timbru de arhitectura in vederea punerii in practiva a diverselor   

 proiecte comune; 

 Realizarii de ateliere, școli de vară, work shop-uri pe teme stringente privind dezvoltarea durabila a  

 municipiului Alexandria, gasirea de solutii pentru cresterea interesului din punct de vedere turistic si  

 activitati ce implică dobândirea de către tinerii arhitecți a unei practici în meserii tradiționale   

 specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor; 

 Realizarii unor acțiuni de încurajare efectuate de către tinerii arhitecți și membrii UAR/ OAR în   

 vederea implicării civice în probleme ce țin de cadrul construit al localităților;  

 Realizarii de biografii de arhitecti notabili si expunerea si promovarea in municipiu, judet si in alte  

 localitati din tara si din strainatate; 

 Producerii, conservarii și punerii în valoare a documentelor de arhitectură din municipiu si judet; 

 Realizarii de monografii de clădiri monumentale; 

 Elaborarii de tratate, dictionare, ghiduri; 

 Realizarii de acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală; 

 Identificarii, analizarii unor teme actuale, problematice in domeniul protejarii patrimoniului construit,  

 urmarind dezvoltarea de metodologii si propunerea de solutii adecvate in contextele fizice,   

 economice si sociale in care monumentele exista. 

 Participarii la manifestari internationale/ nationale cu proiecte comune; 

 Acordarii de premii pentru arhitectură; 

 Sustinerii activitatii tinerilor creatori si acordarii de burse sau premii pentru studenti si arhitecti din  

 judetul Teleorman; 

 Realizarii de concursuri de arhitectură altele decat cele organizate de OAR impreuna cu autoritati  

 publice sau alti promotori; 

 Promovarii unor actiuni de participare internationala; 

 Sprijinirii materiale a revistelor de specialitate ( proiecte editoriale) si editarea de carte; 

 



2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

  

Considerand ca alexandrenii au nevoie de ocazii in care sa li se consolideze sentimentul de apartenenta la 

comunitate si in spiritul deschiderii manifestate si a preocuparii constant pentru o viata culturala bogata, in decursul 

anilor municipalitatea a sprijinit desfasurarea unor manifestari culturale ale caror proiecte au fost prezentate de 

diferite organizatii/ institutii interesate in organizarea si realizarea de activitati, proiecte si evenimente culturale in 

municipiul nostru, acest lucru avand ca rezultat marirea numarului de manifestari culturale desfasurate in Alexandria, 

dar si ridicarea totodata a nivelului calitativ al acestora. 

 

Din perspectivele preocuparii actuale pentru o viata culturala consistenta, municipalitatea nu poate decat sa 

primeasca cu bucurie propuneri de genul celor avansate de Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunii Arhitectilor din 

Romania, propuneri prezentate in graficul de activitati pentru anul 2020, pe care le apreciem a fi oportune pentru 

municipiu. 

 

3.  LEGALITATE 

 

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

de acte normative: 

 

-  prevederile art. 1270 din  Noul Cod Civil,  ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

Romaniei, 

 

 

 

 

        ARHITECT SEF,                                                                                        

Arh. Anne Marie GACICHEVICI                                                                             


