
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

Priveşte: aprobarea Acordului  de parteneriat cu Palatul Copiilor din municipiul 

Alexandria privind desfasurarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor” 

 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 

ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 10548 din 14.05.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialiate nr. 10549 din 1405.2019  al Directiei Economice si Directiei Juridic 

, Comercial; 

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

municipiului Alexandria;  

-   adresa nr. 1559/19.12.2018, inregistrata la noi sub nr. 29735/20.12.2018 de la Palatul 

Copiilor, prin care se solicita incheierea unui acord de parteneriat; 

- prevederile H.C.L. nr. 113 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului General al 

Municipiului Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr. 05 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in Municipiul Alexandria in anul 2019, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6), pct. 1 si alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale,   republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „f” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 Art. 1. Se aproba colaborarea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Palatul Copiilor din municipiul Alexandria in vederea sustinerii si  

realizarii in comun a concursului national „Dialogul Artelor” 



            Art. 2. Se aproba Acordul  de parteneriat cu Palatul Copiilor din municipiul Alexandria 

privind desfasurarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor”, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare.  

            Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze acordul de 

parteneriat cu Palatul Copiilor din municipiul Alexandria. 

Art. 4.  Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria,  prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria, compartimentelor de specialitate din cadrul municipiului Alexandria si 

Palatului Copiilor din municipiul Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

              

                                                                                                                                                                                

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,    

               CONSILIER,                                                                SECRETAR, 

           Silvia COBARLIE                                                 Jr. Iulian Purcaru 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. _________ din 29 mai 2019 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 10548 din 14.05.2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

cu privire la aprobarea Acordului  de parteneriat cu Palatul Copiilor din municipiul 

Alexandria privind desfasurarea in comun a concursului national  „Dialogul Artelor” 

 

 

  

Prezentul proiect de hotarare urmareste imbunatatirea activitatilor culturale, artistice, 

educative si sportive la nivelul municipiului Alexandria, promovarea educatiei si in afara scolii 

in comunitatea alexandreana, imbogatirea culturii  publicului, in special a tinerilor prin realizarea 

in comun a unor actiuni educative, culturale, artistice, sportive seminarii si a altor manifestari 

specifice. 

         Potrivit prevederilor art. 36, alin. 7, lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotaraste, 

in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea 

finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 

local. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 

Compartimentul Cultura, Sport, Tineret 

Nr. 10549din 14.05.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: aprobarea Acordului  de parteneriat cu Palatul Copiilor din municipiul 

Alexandria privind desfasurarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor” 

 

 NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin expunerea de motive nr.  10548 /14.05.2019, Primarul Victor Dragusin propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire  la colaborarea Municipiului Alexandria prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Palatul Copiilor din municipiul Alexandria in 

vederea sustinerii si  realizarii in comun a concursului national „Dialogul Artelor”. 

       

 OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

 Scopul parteneriatului: 

 cultivarea  şi valorificarea potenţialului creator  al elevilor şi  atragerea acestora în 

desfăşurarea de activităţi extraşcolare; 

 promovarea imaginii instituţiilor locale: şcoală, primărie, prin intermediul activităţilor 

propuse. 

Prezentul proiect de hotarare urmareste imbunatatirea activitatilor culturale la nivelul 

municipiului Alexandria, promovarea educatiei si in afara orelor de curs in comunitatea 

alexandreana, imbogatirea culturii  publicului, in special a tinerilor. 

 

 LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative: 

- art. 36, alin. 7, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „in exercitarea atributiilor, consiliul local 

hotaraste, in conditiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine 

in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de 

interes public local”; 

 

 CONSIDERATII ECONOMICE 

Sustinerea  si  realizarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor” se va face in 

limita prevederilor din bugetul local al Municipiului Alexandria - sectiunea de functionare de la 

capitolul 67.02 - „Cultura, recreere si religie”. 

Totalul sumelor ce se vor angaja şi plăti anual sunt corelate cu posibilităţile bugetului. 

Angajarea şi decontarea cheltuielilor se face potrivit Legii 82/1991 a Contabilităţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe baza documentelor justificative şi a destinaţiilor legale.  

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la 



colaborarea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Palatul 

Copiilor din municipiul Alexandria in vederea aprobarii Acordului  de parteneriat cu Palatul 

Copiilor din municipiul Alexandria privind desfasurarea in comun a concursului national  

„Dialogul Artelor”, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

                 Directia Economica                                                                       Directie Juridic, Comercial 

         Haritina Gafencu                                                                               Postumia Chesnoiu 

              

 

 

         

              

Compartimentul Cultura, Sport, Tineret 

Cristian Faluvegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                           Anexa la HCL nr. ____din  29.05.2019                   

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                                         PALATUL COPIILOR 

                                                    

Nr. _____ din ___________  2019                                             Nr. _____ din __________  2019 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

 

Articolul 1. – PARTILE CONTRACTANTE 

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, în calitate de PRIMAR, denumit în continuare Partenerul nr. 1 

 

       Si 

 

Palatul Copiilor , cu sediul in municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 

18-20, reprezentat de IANA Marinela, in calitate de DIRECTOR denumit in continuare 

Partenerul nr.2, 

 

Articolul 2. – DEFINIREA COLABORARII 

Părţile semnatare au decis să încheie prezentul protocol, conform prevederilor art. 36 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Articolul 3. - OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Prezentul acord de parteneriat are ca obiect aprobarea colaborarii Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Palatul Copiilor pentru 

realizarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor” astfel: 

-  Partenerul nr. 1 - in limita prevederilor bugetare anuale; 

- Partenerul nr. 2 – din bugetul propriu si/sau sponsorizari. 

  

 

Articolul 4. - DURATA CONTRACTULUI 

4.1.  Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnării .............................. şi 

produce efecte  pe o perioada de 4 ani pana la data de ………………………. 

 

 



Articolul 5. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1 Partenerul nr. 1 are următoarele obligaţii: 

a) să asigure sumele necesare pentru buna desfasurare a concursului, în limita 

prevederilor bugetare anuale, în baza solicitărilor si în conformitate cu obiectivele prevăzute; 

b) să dispună încetarea colaborarii în situaţia în care Partenerul nr. 2  nu-şi respectă 

obligaţiile; 

c) sa mentina o legatura permanenta cu Partenerul nr.2, privind actiunile de interes 

comun desfasurate; 

d) pune la dispozitie Sala de Sedinte a Primariei municipiului Alexandria, pentru 

desfasurarea concursului. 

 

5.2 Partenerul nr. 2 are următoarele obligaţii: 

a) sa respecte legislatia in vigoare cand demareaza actiuni educative; 

b) sa consulte Partenerul nr.1, atunci cand  desfasoara campanii de informare privind 

concursul national „Dialogul Artelor” 

c) sa anunte in mod transparent si corect toate cadrele didactice interesate sa participe la 

aceste activitati; 

d) să informeze partenerii, părinţii şi copiii despre data, durata şi locul desfăşurării 

activităţii; 

e) să colaboreze cu partenerii în vederea derulării acestor activităţi extraşcolare; 

f) să promoveze imaginea şcolii si a municipiului Alexandria prin popularizarea 

activităţilor in mediul on-line; 

g) să pregătească copiii pentru o bună desfăşurare a activităţilor propuse; 

h) sa se implice activ in actiunea ce constituie obiectul prezentului parteneriat in scopul 

realizarii obiectivelor propuse. 

 

 

Articolul 6. – RĂSPUNDEREA IN CADRUL PARTENERIATULUI 

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute de 

prezentul parteneriat, părţile răspund potrivit prevederilor legale.                       

6.2. Niciuna din părţile partenere nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător (total sau parţial) a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului parteneriat, dacă neexecutarea sau executarea necorepunzătoare a obligaţiei 

respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege. 

 

 

Articolul 7. – ÎNCETAREA COLABORARII 

7.1. Încetarea colaborarii poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul părţilor; 

c) imposibilitatea asigurării sumelor necesare de către Municipiul Alexandria; 

d) reziliere de drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei, dacă nu se 

respectă clauzele prezentului protocol. 

 

 

Articolul 8. – FORŢA MAJORĂ 



8.1. În cazul apariţei unui eveniment de forţă majoră, astfel cum este definit de codul 

civil, partea care îl invocă, trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia 

lui sau de la data la care a luat la cunoştinţă de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului 

de forţă majoră va fi notificată în aceleaşi condiţii. 

 

 

Articolul 9. – LITIGII 

In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi 

supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

 

 

 

Articolul 10. – DISPOZIŢII FINALE 

 

10.1. Modificarea  şi completarea prezentului protocol se face cu acordul scris al părţilor, 

prin act adiţional. 

10.2. Prevederile protocolului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu 

caracter tehnic, financiar şi administrativ; 

10.3. Prezentul protocol se incheie în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                           Palatul Copiilor 

                 PRIMAR,                                                                              Director 

        Victor  DRĂGUŞIN                                 

   

 

  

         DIRECŢIA  ECONOMICA                                                      

          Haritina GAFENCU                                                            

 

 

 

    DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL.       

        Postumia CHESNOIU                     

 

 

 

Compartimentul Cultură Sport Tineret 

        Cristian FALUVEGI 

 

 

 

                                                                                         Presedinte de sedinta 

                        Consilier, 

                              Silvia COBARLIE 


