
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie 

Alexandria 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 

ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 20178 din 20.09.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 20179 din 20.09.2018 al Directiei Economice si Directiei 

Juridic Comercial; 

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

municipiului Alexandria;  

- prevederile H.C.L. nr. 109 din 14 septembrie 2007 privind asocierea Consiliului Local 

al municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste; 

- prevederile H.C.L. nr. 37 din 19 februarie 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe 

termen de 49 de ani, catre Universitatea Valahia Targoviste, a unor terenuri si spatii (Garnizoana 

Alexandria - Cazarma 902), apartinand domeniului public local al municipiului Alexandria, cu 

modificările şi completările 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; 

- prevederile art. 35, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile 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 asocierea Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria,  

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

           Art. 2. Se aproba Contractul de asociere dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si 

Inginerie Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

asociere. 

           Art. 4.  Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 11 din 31.01.2018. 



           Art. 5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Economice - Compartiment Cultura Sport Tineret, Serviciului Juridic 

Comercial si Universitatii Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria 

pentru cunoştere şi punere în aplicare. 

              

 

                                                                                                                                                                               

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,    

               CONSILIER,                                                                SECRETAR, 

         Marian Dragos PETCU                            Jr. Iulian Purcaru 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. _____ din ___ septembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 20178 din 20.09.2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie 

Alexandria 

 

  

 

           Ca institutie publica de invatamant superior, promovata de comunitatea locala a 

Municipiului Alexandria, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria a Universitatii Valahia 

Targoviste are misiunea de a promova si dezvolta componente culturale specifice : formarea de 

specialisti cu studii superioare si alte forme de perfectionare pentru invatamant, promovarea unor 

activitati stiintifice si tehnologice, promovarea unei culturi a invatarii permanente si a 

preocuparilor de inovare si rationalizare a structurilor economice, etc.   

În dorinţa de a oferi posibilitatea tinerilor din judeţul Teleorman de a-şi continua studiile 

într-un centru universitar consacrat, precum si pentru specializarea funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual din instituţiile publice din Municipiul Alexandria în domeniul în care 

activează.  

De asemenea se doreste realizarea in comun a unor actiuni educative, seminarii si 

manifestari educationale si culturale temeinic justificate. 

Prezentul proiect de hotarare urmareste imbunatatirea activitatilor stiintifice si culturale la 

nivelul Municipiului Alexandria si promovarea educatiei universitare in comunitatea 

alexandreana, in special a tinerilor. 

         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 

Nr. 20179 din 20.09.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

           Privind: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului       

Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste , Facultatea de Stiinte si Inginerie 

Alexandria  

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin expunerea de motive nr. 20178 din 20.09.2018, Primarul Victor Dragusin propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si 

Inginerie Alexandria . 

       

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

         Ca institutie publica de invatamant superior, promovata de comunitatea locala a 

Municipiului Alexandria, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria a Universitatii Valahia 

Targoviste are misiunea de a promova si dezvolta componente culturale specifice: formarea de 

specialisti cu studii superioare si alte forme de perfectionare pentru invatamant, promovarea unor 

activitati stiintifice si tehnologice, promovarea unei culturi a invatarii permanente si a 

preocuparilor de inovare si rationalizare a structurilor economice, etc.  

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 s-au indepartat de lumea cartilor, iar televizorul, calculatorul, internetul 

au devenit pentru ei cele mai importante surse de informatie, facand tot mai rar sau chiar deloc 

gestul de a citi o carte de specialitate, de a mai intra intr-o biblioteca, intr-o librarie sau de a se 

informa din surse sigure. 

Prezentul proiect de hotarare urmareste imbunatatirea activitatilor culturale la nivelul 

municipiului Alexandria, promovarea educatiei universitare in comunitatea alexandreana si 

imbogatirea culturii  publicului, in special a tinerilor. 

 

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”; 

- art. 35, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare „Autoritatile deliberativepot aproba colaborarea sau asocierea pentru 

realizarea unor lucrari si servicii publice locale. Colaborarea si asocierea se realizeaza pe baza 



de contract de asociere, in care se prevad si sursele de finantare reprezentand contributia 

fiecarei autoritati a administratiei publice locale implicate. Contractele de asociere se incheie 

de catre ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu 

local implicat in colaborare sau asociere”.  

 

4. CONSIDERATII ECONOMICE 

În dorinţa de a oferi posibilitatea tinerilor din judeţul Teleorman de a-şi continua studiile 

într-un centru universitar consacrat, precum si pentru specializarea funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual din instituţiile publice din Municipiul Alexandria în domeniul în care 

activează.  

Prezentul proiect de hotarare urmareste imbunatatirea activitatilor stiintifice si culturale 

la nivelul Municipiului Alexandria si promovarea educatiei universitare in comunitatea 

alexandreana, in special a tinerilor. 

Universitatea Valahia va asigura scolarizarea gratuita a unui numar de 3 (trei) studenti  si 

2 (doi) masteranzi, in fiecare an universitar, propusi de Municipiul Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria.  

In cei 11 ani de la infiintarea Facultatii de Stiinte si Inginerie Alexandria, in  urma unui 

calcul aproximativ, in baza acestei asocieri au fost scolarizati gratuit la propunerea Municipiului 

Alexandria prin Consiliul Local, astfel : 

- Studii universitare de licenta: 3 locuri x 3 ani de curs x 11 ani  = 99 x 3.200 lei/an = 

316.800 lei,                                                                                                       

- Studii universitare de masterat: 2 locuri x 2 ani x 11 ani = 44 x 3.700 lei/an = 162.800 lei. 

Suma ce rezulta din calculul aproximativ este in cuantum de 479.600 lei. 

De asemenea se doreste realizarea in comun a unor actiuni educative, seminarii si 

manifestari educationale si culturale temeinic justificate, care se vor face in limita prevederilor 

anuale din bugetul local al Municipiului Alexandria - sectiunea de functionare de la capitolul 

67.02 - „Cultura, recreere si religie. Sumele ce se vor angaja şi plăti anual sunt corelate cu 

posibilităţile bugetului. Angajarea şi decontarea cheltuielilor se fac potrivit Legii 82/1991 a 

Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentelor justificative şi a 

destinaţiilor legale.  

Municipiul Alexandria va acorda aviz pentru folosirea spatiului din incinta Campusului 

Universitar Alexandria, in urma solicitarii scrise, aprobata de Primarul Municipiului Alexandria, 

in cazul in care Universitatea Valahia nu are programate activitati sau cursuri in perioada 

solicitata, cu acordul acesteia. 

  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 prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria, proiect de 

hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

Directia Economica                                                                       Directia Juridic, Comercial 

  Haritina Gafencu                                                                                 Postumia Chesnoiu 

              

Biroul Cultura, Sport, Tineret 

Violeta Stanciu 


