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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul 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  
   
 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. 

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

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. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 
215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: „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”. 

Proiectul de hotărâre  însotit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 
 

PRIMAR, 
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