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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în 
vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii 

Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2014 
 
 
         Prin expunerea de motive nr. 11975 din data de 12 mai 2014, Primarul Victor 
Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea 
Municipiului Alexandria cu  Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în 
comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi 
Urbane 2014 în urma solicitării acestora de a încheia un contract de asociere. 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 
Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte implicarea comunitatilor in proiecte de 

infiintare, amenajare si reabilitare spatii verzi publice si educatie ecologica in randul 
comunitatii in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 
2014.  

Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România în parteneriat 
cu şcoli, asociaţii de locatari/proprietari şi/sau instituţii publice din oraşele/municipiile 
din România.  

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
Prin adresa nr. 35 din 08.05.2014 înregistrată la institutia noastra cu nr. 11973 din 

12 mai 2014 Asociatia Pro Mediu Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria,  
Judeţul Teleorman a solicitat încheierea unui acord de parteneriat cu Municipiul 
Alexandria, în scopul susţinerii şi realizării unor acţiuni şi activităţi in cadrul 
Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2014, proiectul Gradinita 
verde pentru prescolari, proiect ce urmareste implicarea comunitatilor in proiecte de 
infiintare, amenajare si reabilitare spatii verzi publice si educatie ecologica in randul 
comunitatii. 

 
3. 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; 

- Art. 2, lit. „e” din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatii si fundatii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

4. CONSIDERATII ECONOMICE 
Sprijinul solicitat in aceasta asociere consta in: 
- Transportul (autocar 40-45 locuri) Alexandria-Bucuresti in cadrul Activitatii 

vizitei parcurilor celebre din Bucuresti (24.05.2014 cu ocazia Zilei Parcurilor 
Europene); 

- Transportul deplasarii in patru localitati din Judetul Teleorman (in patru 
gradinite) a unei grupe de copii in cadrul activitatii Caravana Verde (doua in 
Alexandria, una in Turnu Magurele, una in Zimnicea – microbuz 25 locuri) in perioada 
19-23.05.2014; 

- Resursa umana (8-10 persoane care primesc ajutor social), persoane care vor 
contribui la ecologizarea si amenajarea zonei verzi din incinta incinta Gradinitei nr.7 
Alexandria, in perioada 19-23.05.2014. 

Finantarea cheltuielilor legate de transport se va face din bugetul local al 
municipiului Alexandria - sectiunea de functionare de la capitolul 67.02 - Cultura, 
recreere si religie. 

Resursa umana va fi asigurata de Serviciul Public Administratia Domeniului 
Public Alexandria. 

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 asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu 
Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului 
Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2014, proiect de hotarare care 
impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria. 
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