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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman si 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman in vederea sustinerii si  

realizarii in comun a unor actiuni educative 

 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin expunerea de motive nr. 1277 din 17.01.2018, Primarul Victor Dragusin propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire  la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre 

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean 

de Politie al judetului Teleorman si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 

Teleorman in vederea sustinerii si  realizarii in comun a unor actiuni educative. 

 

 

       

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

In conditiile in care ritmul tot mai accelerat de evolutie a lumii contemporane si al 

acumularii progresive de informatii si-a pus amprenta asupra preocuparilor si modului de viata 

al familiei de azi, oamenii trebuie informati despre riscurile si modul de a reactiona in cazul unei 

situatii periculoase. 

Prezentul proiect de hotarare  are ca scop realizarea unui parteneriat intre institutii 

pentru cresterea sigurantei in scoli si in afara unitatilor de invatamant , sporirea calitatii 

invatamantului, educarea elevilor si a parintilor in vederea dezvoltarii unui comportament 

preventiv fata de posibile situatii periculoase, informarea cadrelor didactice asupra celor mai 

bune metode de a interveni rapid in cazul in care constata existenta unor situatii cu potential 

periculos si eficientizarea colaborarii intre partile semnatare. 

 

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 „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”; 

 

4. CONSIDERATII ECONOMICE 

Sustinerea  si  realizarea in comun a unor actiuni educative 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 

aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman si Centrul 

Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman in vederea sustinerii si  realizarii in 

comun a unor actiuni educative, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie 

va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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