
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman în vederea realizării în 

comun a unor acțiuni specifice

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

- Referat de aprobare nr. 14628din 10.07.2020al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.14629din 10.07.2020al Direcţiei Economice şi Directiei 

Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- adresa nr. 13846 din 30.06.2020 a Societatii Naționale de Cruce Roșie din România –

Filiala Teleorman ;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “a” si “d” , alin (7), lit. “a”, “c”si “h”si alin (9), 

lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;
- prevederile art.8 si art.11, lit. “i” din Legea nr. 139/29 decembrie 1995, cu completarile si 

modificarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu Societatea Națională de Crucea Roșie din România – Filiala Teleorman în vederea 
realizării în comun a unor acțiuni specifice, organizație umanitară cu personalitate juridică, 
neguvernamentală, autonomă și fără scop patrimonial, auxiliară a autorității publice în vederea 
realizării în comun a unor acțiuni educative.

Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 
Teleorman conform anexei care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Protocolul de 
colaborare.

Art.4. Prin grijă Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial și Societății Naționale de
Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,
Marian Dragoș PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 227 din 29 iulie 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 14628 din 10.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman 

în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice

Prin adresa nr. 13846 din 30.06.2020 Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 
Teleorman a solicitat aprobarea unui parteneriat, în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice.

Misiunea Crucii Roșii Române este prevenirea și alinarea în mod imparțial a suferinței umane, fără 
nicio discriminare de naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenența militară, socială sau politică.

Prezentul proiect de hotărâre are scopul realizării în comun a unor acțiuni de interes public local, de 
implicare în viață socială a municipalității, principiile fundamentale, morale și juridice după care își 
desfășoară activitatea Societatea Națională de Cruce Roșie fiind: umanitate, imparțialitate, neutralitate, 
independența, voluntariat, unitate, universalitate. Filiala de Cruce Roșie Teleorman nefacand excepție de 
la misiunea și principiile generale ale Crucii Roșii.

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al 
României, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Că urmare, în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și 
completările ulterioare, proiectul de hotărâre însoțit de întreagă documentație va fi prezentat spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 14629 din 10.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 

Teleorman în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice

1.NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin referatul de aprobare nr. 14628 din data de 10.07.2020, Primarul Victor 
Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de Cruce
Roșie din România – Filiala Teleorman în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice.

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

Misiunea Crucii Roșii Române este prevenirea și alinarea în mod imparțial a suferinței 
umane, fără nicio discriminare de naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenența militară, 
socială sau politică.

Prezentul proiect de hotărâre are scopul realizării în comun a unor acțiuni de interes public 
local, de implicare în viață socială a municipalității, principiile fundamentale, morale și juridice 
după care își desfășoară activitatea Societatea Națională de Cruce Roșie fiind: umanitate, 
imparțialitate, neutralitate, independența, voluntariat, unitate, universalitate. Filiala de Cruce 
Roșie Teleorman nefacand excepție de la misiunea și principiile generale ale Crucii Roșii.

3. LEGALITATE 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

- prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “a” si “d” , alin (7), lit. “a” , “c”si “h” si alin 
(9), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

- prevederile art.8: “Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucură de 
protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, 
dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l 
acorda." si art.11, lit. “i” : “Principalele atributii ale Societatii Nationale de Cruce 
Rosie din Romania sunt: i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască 
programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi 
umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare”
din Legea nr. 139/29 decembrie 1995, cu completarile si modificarile ulterioare;



- prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 
sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezenta hotărâre se vor aloca sume din bugetul 
local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din 
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 
realiza pe baza de acte doveditoare.

Direcţia Economica stabileste necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la la 
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman în vederea realizării în comun a unor 
acțiuni specifice, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre 
dezbaterea şi aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Directia Juridic, Comercial 
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret                                          
Faluvegi Cristian



Judetul Teleorman                                                                                            Anexa la
Consiliul Local al Municipiului Alexandria                       H.C.L. nr. 227/ 29.07.2020

PROTOCOL DE COLABORARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul în 
municipiul Alexandria, stradă Dunării, nr.139, cod 140030, județul Teleorman, cod fiscal 
nr.4652660, telefon 0247/317732, fax 0247/317728 cont bancar nr. 
RO61TREZ24A675000591100X, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor 
DRĂGUȘIN, în calitate de Primar, pe de o parte, numit în continuare și ASOCIAT PRIM

și

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA – FILIALA 
TELEORMAN , organizație cu personalitate juridică, neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu 
sediul în municipiul Alexandria, str. C-țîn Brâncoveanu nr. 64,reprezentată de Ecaterina Carmen 
NEAȚă, în calitate de Director, cod fiscal 3411841, cont IBAN RO40RNCB0245036735700001, 
deschis la BCR Alexandria , denumit în continuare ASOCIATUL SECUND,

la sediul ASOCIATULUI PRIM din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, se încheie 
prezentul contract de asociere.

GENERALITĂȚI

Prezentul Protocol de colaborare, are scopul realizării în comun a unor acțiuni de interes 
public local, de implicare în viață socială a municipalității, principiile fundamentale, morale și 
juridice după care își desfășoară activitatea Societatea Națională de Cruce Roșie fiind: umanitate, 
imparțialitate, neutralitate, independența, voluntariat, unitate, universalitate. Filiala de Cruce Roșie 
Teleorman nefăcând excepție de la misiunea și principiile generale ale Crucii Roșii.

Prezetul protocol de colaborare are drept rezultat:

- Asigurarea educației pentru păstrarea condițiilor de siguranță , acordarea de prim ajutor, 
susținerea persoanelor vulnerabile în situații de urgență;

- Iincurajarea personalului angajat de a urmă cursurile de pregătire continuă în domeniul 
promovării sănătății, a educației pentru sănătate și acordarea de prim ajutor în caz de 
accidente, cât și realizarea unor cursuri de formare de formatori;

- Derularea de activități publice în parteneriat cu instituții național și internațional 
recunoscute în domeniu;



- Intervenția comună în caz de situații de calamități-dezastre;

- Susținerea persoanelor vulnerabile din municipiul Alexandria

ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract are că obiect asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 
Teleorman în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice, pe raza municipiului 
Alexandria.
1.2. În acest sens ASOCIATUL PRIM, va alocă ASOCIATULUI SECUND, suma necesară 
conform prevederilor bugetului local pe anul respectiv, suma care va fi folosită numai pentru 
cheltuieli material și servicii în scopul realizării unor activități specific asociației.

Sumele vor fi completate în fiecare an prin act adițional.

ART.2. LEGALITATEA

2.1. Prezentul protocol are la baza următoarele prevederile legale:
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “a” și “d” , alin (7), lit. “a” , “c”și “h” și alin 

(9), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;
- prevederile art.8: “Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucură de 

protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, 
dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l 
acordă." și art.11, lit. “i” : “Principalele atribuții ale Societății Naționale de Cruce Roșie 
din România sunt: i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de 
acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu 
societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare” din Legea nr. 139/29 
decembrie 1995, cu completările și modificările ulterioare;

ART.3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul protocol intră în vigoare începând cu dată semnarii____________ și produce efecte 
pentru o perioada de 4 ani, respectiv până la dată de _________________.

3.2. Actualul Protocol de colaborare poate fi extins pe baza unui act adițional, după expirarea 
valabilității.

ART.4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. ASOCIATUL PRIM, MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria, are următoarele obligații:

- să asigure, în condițiile legii, realizarea în comun a unor acțiuni specifice;
- să asigure sumele necesare desfășurării în bune condiții a activităților asociației, în limita 

prevederilor bugetare anuale în baza solicitărilor în conformitate cu obiectivele asociației;
- să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor prevăzute în buget:
- să dispună încetarea finanțării în situația în care finantatul nu-și respectă obligațiile.



4.2. ASOCIATUL SECUND, SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN 
ROMÂNIA – FILIALA TELEORMAN are următoarele obligații:

- să intervină în caz de calamităţi/dezastre, alături de autorități, pe rază municipiului;
- să sprijine autoritatea locală în derularea de activități educative care promovează sănătatea și 

valorile umanitare;
- să furnizeze personal instruit în domeniul acordării primului ajutor atât pentru angajați cât și 

pentru locuitorii municipiului Alexandria;
- să realizeze cel puţîn o acţiune cu caracter sanitar în localitate/an;

- să asigure un punct de prim ajutor la manifestările dedicate sărbătoririi zilelor municipiului;
- să întocmească decontul de cheltuieli în termen de maxim 15 zile, pentru luna expirată, iar 

sumele ridicate necheltuite se vor restitui în contul Municipiului Alexandria;
- să promoveze imaginea Consiliului Local al Municipiului Alexandria și a Primăriei 

Municipiului Alexandria prin acțiuni de vizibilitate (sigle, afișe, bannere, pliante etc.)
- să participle la toate acțiunile organizate de către municipalitate, la care sunt solicitați.

ART.5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

5.1. Pentru neideplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul 
contract, părțile răspund potrivit prevederilor legale;

ART. 6. FORȚă MAJORĂ

6.1.Forță majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligațiilor asumate prin contract.
6.2.Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voință părților, imprevizibil și 
insurmontabil, care apărut după încheirea contractului, împiedică părțile să-și execute obligațiile 
asumate.
6.3.Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile 
producere evenimentului și să își ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
6.4.La disparita cazului de forță majoră, condițiile prezentului contract reintră în vigoare.

ART.7. LITIGII

7.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 
spre soluționare instanțelor judecătorești competențe.

ART.8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Regimul de gestionare a sumelor și controlul financiar se realizează în condițiile legii. 
Angajarea și decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit Legii 82/1991 a 
contabilități, cu modificările și completările ulterioare.
8.2. Prevederile prezentului contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu 
caracter tehnic, financiar și administrativ.



8.3. Nici una dintre părți nu va întreprinde activități sau acțiuni care implică responsabilități și 
pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia.
8.4. Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi, ................................., dată semnării.

MUNICIPIUL ALEXANDRIA SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE
PRIMAR, DIN ROMÂNIA – FILIALA TELEORMAN

Victor DRĂGUŞIN Director
Ecaterina Carmen NEAȚă

DIRECŢIA Economică
Haritina GAFENCU

Direcția Juridic, Comercial
Postumia CHESNOIU

Biroul Cultură Sport Tineret
Cristian FALUVEGI

Președinte de ședința

Consilier,

Marian Dragoș PETCU


