
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” in vederea implementarii 
proiectului „ Descopera Rowmania” in municipiul Alexandria.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 20093  / 08.09.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 20094 / 08.09.2020 al Arhitectului Sef- Directia Patrimoniu, Directia 

Economica- Biroul Cultura, Sport, Tineret si Directia Juridic- Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiuluiAlexandria;
- 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 Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” in vederea implementarii proiectului „ 
Descopera Rowmania” in municipiul Alexandria.
Art. 2. Se aproba calendarul/ graficul de activitati pe anul 2020, aferent Protocolului de Colaborare intre 
Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN –
MILA 23”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze Protocolului de Colaborare.
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,

Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 269 din 10 septembrie 2020



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
NR. 20093 / 08.09.2020

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” in vederea implementarii proiectului „ 
Descopera Rowmania” in municipiul Alexandria.

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 perspectivele preocuparii actuale pentru o viata culturala consistenta, municipalitatea nu poate decat sa 
primeasca cu bucurie propuneri de genul celor avansate de ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23”, 
propuneri prezentate in graficul de activitati pentru anul 2020, pe care le apreciem a fi oportune pentru municipiu.

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 compartimentele de resort, a unui 
proiect de hotarare cu privire la incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” in vederea implementarii 
proiectului „ Descopera Rowmania” in municipiul Alexandria, proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie 
va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Ing. Victor DRAGUSIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
ARHITECT SEF- DIRECTIA PATRIMONIU
DIRECTIA ECONOMIC- BIROUL CULTURA, SPORT, TINERET
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 20094 / 08.09.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Cu privire la incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” in vederea implementarii proiectului „ 
Descopera Rowmania” in municipiul Alexandria

1. NECESITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE
Scopul Protocolului de Colaborare il constituie colaborarea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local cu 

ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23”, in vederea implementarii proiectului „ Descopera Rowmania”  in 
municipiul Alexandria si are in vedere urmatoarele:

ß cresterea prestigiului si imbunatatirea imaginii municipiului Alexandria, cresterea gradului de atractivitate al 
zonei din vecinatatea luciului de apa, dezvoltarea durabila a zonei prin evidentierea unei activitati 
recreationale care poate fi usor replicata, promovarea destinatiilor naturale din zona;

ß educarea si informarea publicului larg, a tinerilor, a autoritatilor locale, reprezentanti ai societatii civile si ai 
comunitatii de afaceri, precum si a reprezentantilor mass- media asupra culturii locale si a patrimoniului 
natural al municipiului Alexandria;

ß are si o puternica componenta educativa( lucrul in echipa si promovarea miscarii in aer liber, a activitatilor si 
valorilor specifice turismului lent.;

ß elaborarea de programe si proiecte culturale de interes local si national;
ß elaborarea de proiecte culturale si profesionale prioritare;
ß realizarea 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 tineri a unei practici în meserii tradiționale specifice;

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 ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23”, 
propuneri prezentate in graficul de activitati pentru anul 2020, pe care le apreciem a fi oportune pentru municipiu.

3. EVENIMENTELE PROPUSE
Concurs de canotca 10+ 1
PERIOADA PROPUSA: 10 octombrie 2020

Descoperă Rowmania - România naturală văzută din barcă 
promovează ecoturismul și principiile sale, cu accent pe valorificarea 
patrimoniului local și a resurselor naturale prin intermediul sportului 
pe apă.  

Nu este doar un model de antreprenoriat social care creează 



comunități durabile, ci și un model de comunicare a valorilor naturale, 
care poate fi replicat și în alte arii protejate. Mișcarea este deschisă 
pentru iubitorii apelor și ai mișcării în aer liber, pentru căutătorii de 
aventură și pentru cei care iubesc și protejează natura.

Presupune organizarea unor competiții de vâslit, care reușesc să 
aducă oamenii mai aproape de apă. Este unul din cele mai vechi 
proiecte desfășurate de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, ajuns la 
a noua ediție la Tulcea și la a opta la nivel național. 

Proiectie de filme  in aer liber si dezbateri( locatia zona 
Pod vechi, casa de cultura, etc.), cu filme, scurt 
metraje, animatii, fotomontaje pe teme de 
biodiversitate- Rezervatia biosferi Delta Dunarii, reteaua 
ecologica Natura 2000, etc
Proiectii de filme si dezbateri pe teme legate de oras si 
viata urbana.
PERIOADA PROPUSA: 10 octombrie 2020

Crearea unui festival care  promoveaza discutia despre mediul 
natural prin intermediul filmului- documentar, artistic, scurt metraj sau 
animatie.

NOTA:
(pot fi implicate, prin parteneriat, Facultatile de teatru si film, cu 
prezentarea lucrarilor de diploma a studentilor, etc);

Atelier pentru copii – Atelierul Mobil
PERIOADA PROPUSA: 10 octombrie 2020

Atelierul Mobil reprezintă prima lecție de construcție a unei bărci. 
Copiii se familiarizează cu pașii construcției canotcii și realizează 
machete. 

Atelierul Mobil a fost dezvoltat de către Viorel Gheorghe, 
antreprenor, din dorința de a dezvolta un proiect menit să ofere 
copiilor din satele și orașele României posibilitatea de a avea parte 
de momente de antrenament, delectare, cercetare si acumularea 
unor cunoștințe importante prin intermediul unui atelier de construcție 
a unei canotci. 

Expozitia de Fotografie, amplasata in cadrul Salii de 
Consiliu a mun. Alexandria si a holului de acces al 
institutiei Primariei Municipiului Alexandria sau/ si in aer 
liber in locatii de interes, stabilite de comun acord( Parc 
Padurea Vedea, pietonala, alte institutii publice, etc);
PERIOADA PROPUSA: se va stabili ulterior

Realizarea unor activitati cu scopul de a valorifica/ revitaliza imaginea 
culturala a municipiului Alexandria sau zone aflate intr- un con de 
umbra, in viata comunitatii, respectiv pentru a promova parteneriatul 
in sursele media.

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, DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL DIRECTIA ECONOMICA
Arh. Anne Marie GACICHEVICI DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV

jr. Postumia CHESNOIU ec. Haritina GAFENCU

DIRECTIA PATRIMONIU BIROU CULTURA, SPORT, TINERET
DIRECTOR EXECUTIV Cristian FALUVEGI

Ing. Dumitru OPREA




