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HOTĂRÂRE 
 

 Priveşte: aderarea municipiului Alexandria la iniţiativa Comisiei Europene, „PACTUL 
PRIMARILOR”  
  
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, 
având în vedere: 

• adresa nr. 5496/15.03.2010 a Fundaţiei TERRA MILENIUL III şi Angajamentul membrilor 
Asociaţiei Municipiilor din Romania pentru implicarea activă a municipiilor din Romania în 
acţiunile de combatere a efectelor schimbărilor climatice; 

• expunerea de motive nr.10146/17.05.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
• raportul comun de specialitate  nr. 10147/17.05.2010 al Direcţiei Administraţie Publică 

Locală şi Direcţiei Tehnic Investiţii; 
• avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al          

municipiului Alexandria;  
• prevederile Legii nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia cadru a 

Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice – 2005-2007; 
• prevederile HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind 

schimbările climatice (PNASC); 
• Planul de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului  (2007/2106/INI) 

adoptat de Parlamentul European; 
 

In temeiul art. 45, alin. (2), lit.”d” si al art. 115 alin. (1) lit.”b”,  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 (1) Se aprobă aderarea municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, la iniţiativa 
Comisiei Europene, „PACTUL PRIMARILOR”. 
 (2) Se aprobă declaraţia „PACTUL PRIMARILOR”, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2  Se  împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria, d-l Victor Drăguşin  să 
semneze, în numele autorităţilor locale, formularul de adeziune la iniţiativa Comisiei Europene, 
„PACTUL PRIMARILOR”, prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
şi să reprezinte municipiul Alexandria în cadrul acesteia. 
 Art.3  Primarul municipiului Alexandria, prin Direcţia Tehnic Investiţii  - Compartiment 
programe cu finanţare externă, va duce la indeplinire prezenta hotărâre. 
 Art.4 Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă  Instituţiei 
Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Administraţie Publică Locală si Direcţiei Tehnic Investiţii  - Compartiment programe cu 
finanţare externă, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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