
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria in vederea sustinerii si  realizarii in 

comun a unor actiuni educative 

 

 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 

ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 26111 din 14.11.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialiate nr. 26112 din 14.11.2018 al Directiei Administratie Publica 

Locala si Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite; 

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

municipiului Alexandria;  

- 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; 

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 Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria in vederea sustinerii si  realizarii in comun a 

unor actiuni educative. 

            Art. 2. Se aproba Acordul de Partneriat dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria in vederea sustinerii si  

realizarii in comun a unor actiuni educative, conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

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

parteneriat. 

Art. 4. Prin  grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

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

Comercial, si Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria pentru cunoştere şi punere în aplicare.              

                                                                                                                                                                                

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,    

               CONSILIER,                                                                SECRETAR, 

        Petcu Marian Dragos                   Jr. Iulian Purcaru 

              

 

ALEXANDRIA 

Nr. _____ din 28 noiembrie 2018 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 26 111  din 14.11.2018 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria in vederea sustinerii si  realizarii in 

comun a unor actiuni educative 

  

 

 

 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 

su 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. 

Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne fac de multe ori ziua 

mai bună şi pentru care ajungem la un moment dat să trăim. 

Prezentul proiect de hotarare urmareste imbunatatirea activitatilor culturale la nivelul 

municipiului Alexandria, promovarea educatiei prescolare in comunitatea alexandreana, 

imbogatirea culturii  publicului, in special a tinerilor, prin realizarea in comun a unor actiuni 

educative, seminarii si manifestari. 

         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 

Serviciul Juridic, Comercial 

Nr. 26 112 din 14.11.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria in vederea sustinerii si  realizarii in 

comun a unor actiuni educative 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin expunerea de motive nr. 26 111  din 14.11.2018, Primarul Victor Dragusin propune 

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

Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria 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 s-au indepartat de lumea cartilor, iar televizorul, calculatorul, internetul 

su 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 prescolare in comunitatea alexandreana, 

imbogatirea culturii  publicului, in special a tinerilor, prin realizarea in comun a unor actiuni 

educative, seminarii si manifestari. 

 

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, seminarii si manifestari 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 

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita 

cu P.P. nr 6 Alexandria 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. 

 

 

Directia Economica                                                                       Directia Juridic, Comercial 

 Haritina Gafencu                                                                              Postumia Chesnoiu 

              

 

 

 

 

 

Compartimentul Cultura, Sport, Tineret 

Cristian Faluvegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                  Anexa la HCL nr. ___din 28 noiembrie 2018                   

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 Nr ___________   din ___________2018  

 

         GRADINITA CU P.P. NR.6 ALEXANDRIA 

           Nr ___________   din ___________2018   

 

 

ACORD  DE PARTENERIAT 
 

Părţile acordului: 

               Institutia  Gradinita cu P.P. nr. 6 Alexandria , cu sediul in str. 1907, nr. 45,  

Alexandria, jud. Teleorman, tel. 0247312924, fax. 0247312924,  în calitate de APLICANT 

reprezentată de doamna director  prof. Ene Ionela Cornelia  si echipa de coordonatori  se 

angajeaza in parteneriat cu institutia  

 

             Primaria Municipiului Alexandria, avand sediul in str.Dunarii, nr.139, Alexandria, 

jud.Teleorman, tel.0247317732,fax.0247317728, reprezentată de domnul primar ing. Dragusin 

Victor , în calitate de PARTENER, care au convenit următoarele: 

 

I. Scopul parteneriatului: 

        Realizarea obiectivelor concursurilor scolare organizate de catre Gradinita cu P.P. nr.6 

Alexandria  . 

II. Obiectul acordului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi 

partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin 

concursurile aprobate de ISJ Teleorman si MEN: 

- “ Martie,martie,martisor!” 

- “ Te iubim , copilarie!” 

- “ Proiect international: Traditii romanesti si bulgare de o parte si de alta a Dunarii” 

 
III. Obligaţiile părţilor: 

 

 A) Aplicantul se obligă să presteze următoarele servicii: 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursurilor; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursurilor; 

- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 

- să mediatizeze rezultatele concursurilor. 

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursurile în comunitatea locala; 

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursurilor; 

- sa participe la jurizarea lucrarilor inscrise in concurs; 



          - sa furnizeze aplicantului diplomele necesare, în proporţie de 25% din numărul total al 

participanţilor, conform Regulamentului General de Organizare a Concursurilor Şcolare (Ordin nr. 

3035/10.01. 2012) 

 

 

   IV. Durata acordului: 

 Acordul încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de 

către părți și este valabil pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar 2018 – 2019. 

Concursurile scolare organizate fac parte din categoria activităţilor extrașcolare și 

urmăreşte stabilirea de relaţii, de colaborare între instituţiile de învățământ din țara, precum și 

implicarea comunităţii locale în procesul de învățământ. 

         

 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                   GRADINITA CU P.P. NR.6 

ALEXANDRIA, 

                 PRIMAR,                                                                         Director,          

        Victor  DRĂGUŞIN                          Ionela Cornelia ENE        

           

 

     

         DIRECŢIA  ECONOMICA                                                     

          Haritina GAFENCU                                                            

 

 

    SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL 

      Postumia CHESNOIU                  

 

 

Compartimentul  Cultură Sport Tineret 

        Cristian FALUVEGI 

 

 

 

                                                                                         Presedinte de sedinta 

                        Consilier, 

                           Petcu Marian Dragos 


