
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria 

cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi 

in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 10313/13.05.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun nr. 10314/13.05.2019 al Directiei Economice şi Directiei Juridic Comercial;  

- adresa nr. 45/23.04.2019, înregistrată la institutia noastra cu nr. 9546/03.05.2019  a Asociatiei 

Pro Mediu Teleorman, Alexandria; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  

- prevederile art. 2, lit. „e” din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatii si fundatii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, 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 ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in 

cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019, pentru proiectul ” Creatori 

de fapte Verzi”, conform acordului de parteneriat prevăzut in anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria să semneze acordul de parteneriat.  

Art. 3 Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Economice, Directiei Juridic Comercial si Asociatia Pro Mediu Teleorman 

pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

 CONSILIER,                                                                SECRETAR, 

                   Silvia COBARLIE                                                      Jr. Iulian PURCARU  

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. _______ din 29 mai 2019 



 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 10313 din 13.05.2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

  

la proiectul de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociaţia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a 

unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spaţii Verzi Urbane 2019  

   

 Prin adresa nr. 45/23.04.2019 înregistrată la institutia noastra cu nr. 9546/03.05.2019 Asociatia 

Pro Mediu Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria,  Judeţul Teleorman – asociatie 

profesionala, independenta, autonoma, apolitica, nonprofit, cu patrimoniu propriu, constituita in 

temeiul  O.G. nr. 26/2000 privind asociatii si fundatii, cu modificările şi completările ulterioare, 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 2019 - 

proiectul ”Creatori de fapte verzi”.  

Scopul proiectului urmăreşte promovarea unui stil de viata sanatos, prin dezvoltarea metodelor 

de educatie nonformala in randul elevilor din Alexandria, sprijiniti de comunitatea locala. 

Activitatea de baza a proiectului consta in amenajarea si ecologizarea spatiului verde din 

incinta Centrului de Educatie Incluziva Alexandria si activitati creative prin educatie ecologica.  

Sprijinul financiar solicitat in aceasta asociere este de 5.000 lei si constă in: 

- asigurarea contravalorii transportului a unui grup de 25 voluntari in cadrul activitatii de 

instruire ”Colectarea selectiva a deseurilor”, in localitatea Moeciu. 

- asigurarea contravalorii transportului a grupului de voluntari in cadrul activitatii de 

documentare : Simfonia lalelelor-Pitesti 

Pentru sustinerea acestui proiect Asociatia Pro Mediu Teleorman are un aport financiar in suma 

de 13.150 lei. 

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 prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi 

in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019”. 

Proiectul de hotărâre  însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

 

Victor Drăguşin 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICPIUL ALEXANDRIA 

Direcţia Economica 

Direcţia Juridic Comercial 

Nr. 10314 din 13.05.2019 

 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul 

Programului Spaţii Verzi, Componenta – Spaţii Verzi Urbane 2019 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 10314/13.05.2019 Primarul municipiului Alexandria, domnul 

Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  Asociaţia Pro Mediu Teleorman 

în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, 

Componenta – Spaţii Verzi Urbane 2019, în urma solicitării acestora de a încheia un contract de 

asociere. 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin adresa nr. 45/23.04.2019 înregistrată la institutia noastra cu nr. 9546/03.05.2019 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 2019 - proiectul 

”Creatori de fapte verzi”.  

Asociatia Pro Mediu Teleorman este o asociatie profesionala, independenta, autonoma, 

apolitica, nonprofit, cu patrimoniu propriu, constituita in temeiul  O.G. nr. 26/2000 privind asociatii si 

fundatii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Scopul proiectului urmăreşte promovarea unui stil de viata sanatos, prin dezvoltarea metodelor 

de educatie nonformala in randul elevilor din Alexandria, sprijiniti de comunitatea locala. 

Activitatea de baza a proiectului consta in amenajarea si ecologizarea spatiului verde din 

incinta Scolii Gimnaziale nr. 6 Alexandria si activitati creative prin educatie ecologica.  

 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

          Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

- Art.36, alin.7, lit. „a” din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 2, lit. „e” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţii si fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 



4. CONSIDERATII ECONOMICE 

Sprijinul financiar solicitat in aceasta asociere este de 5.000 lei si constă in: 

- asigurarea contravalorii transportului a unui grup de 25 voluntari in cadrul activitatii de 

instruire ”Colectarea selectiva a deseurilor”, in localitatea Moeciu. 

- asigurarea contravalorii transportului a grupului de voluntari in cadrul activitatii de 

documentare : Simfonia lalelelor-Pitesti 

Pentru sustinerea acestui proiect Asociatia Pro Mediu Teleorman are un aport financiar in suma 

de 13.150 lei. 

Sprijinul financiar se va efectua din bugetul local al municipiului Alexandria - secţiunea de 

funcţionare de la capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie. 

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 Asociatia Pro 

Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului 

Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019”, 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 

                               Director,                                                                 Director, 

   Haritina Gafencu                                                    Postumia Chesnoiu 

 

 

 

 

 

Compartiment Cultură Sport Tineret 

                                                Cristian Faluvegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipiul Alexandria    Anexa la H.C.L. nr. ___ din 29 mai 2019 

Consiliul Local 

 

Municipiul Alexandria     Asociatia Pro Mediu Teleorman 

Nr. _______ din _____________                                          Nr. _______ din _____________  

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Părţile: 

Asociatia Pro Mediu Teleorman cu sediul in Str. Tudor Vladimirescu, Bloc F13, scara E, 

apart. 85, Alexandria, Teleorman – asociatie profesionala, independenta, autonoma, apolitica, 

nonprofit, cu patrimoniu propriu, constituita in temeiul  O.G. nr. 26/2000 privind asociatii si fundatii, 

cu modificările şi completările ulterioare, reprezentant Hagiescu ZAMFIRA, initiator proiect, în 

calitate de SOLICITANT 

Municipiul Alexandria cu sediul în str. Dunării nr. 139, Alexandria, Teleorman, reprezentat 

legal prin primar Victor DRĂGUŞIN în calitate de PARTENER 

 

Articolul 1. – Obiectul parteneriatului: 

1.1. Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea in proiectul ”Creatori 

de fapte verzi” din cadrul Programului Spatii Verzi - Componenta Spatii Verzi Urbane 2019.  

1.2. Scopul proiectului urmăreşte promovarea unui stil de viata sanatos, prin dezvoltarea 

metodelor de educatie nonformala in randul elevilor din Alexandria, sprijiniti de comunitatea locala. 

1.3. Activitatea de baza a proiectului consta in amenajarea si ecologizarea spatiului verde din 

incinta Centrului de Educatie Incluziva Alexandria si activitati creative prin educatie ecologica. 

 

Articolul 2. – Principii de buna practica a parteneriatului: 

2.1. Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului in modalitatile precizate in 

solicitarea de finantare si prezentul Acord de parteneriat. 

2.2. Solicitantul trebuie sa se consulte regulat cu partenerul sau si sa-l informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evolutia proiectului. 

2.3. Partenerii trebuie sa implementeze activitatile proiectului cu respectarea standardelor 

profesionale si de etica. 

 

Articolul 3. – Durata parteneriatului:  

Parteneriatul se desfasoara in perioada 01.06.2019 – 30.06.2019. 

  

Articolul 4. – Contributia partilor: 

Părţile semnatare ale acestui protocol convin ca finanţarea proiectului, să se facă după cum 

urmează: 

- Asociatia Pro Mediu Teleorman – 13.150 lei 

- Municipiul Alexandria – 5.000 lei 

Articolul 4. - Răspunderea părţilor: 

4.1. Municipiul Alexandria sa asigure finantarea pentru: 



- asigurarea contravalorii transportului a unui grup de 25 voluntari in cadrul activitatii de 

instruire ”Colectarea selectiva a deseurilor”, in localitatea Moeciu. 

- asigurarea contravalorii transportului a grupului de voluntari in cadrul activitatii de 

documentare : Simfonia lalelelor-Pitesti 

4.2. Asociatia Pro Mediu Teleorman: 

- va folosi finantarea exclusiv pentru scopul proiectului ”Creatori de fapte verzi” din cadrul 

Programului Spatii Verzi - Componenta Spatii Verzi Urbane 2019, 

- sa mentina o legatura permanente cu partenerul in scopul informarii prealabile, reciproce, 

eficiente si loiale privind actiunile de interes comun desfasurate, 

- sa respecte legislatia in vigoare atunci cand demareaza actiuni educative in unitatile scolare 

de invatamant partenere. 

 

Articolul 5. - Clauze de încetare a colaborării: 

Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 

- hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

- cazul de forţă majoră; 

  -   nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate 

cere realizarea unilaterală a acestuia. 

 

Articolul 4. - Litigii: 

 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului protocol de colaborare, se vor 

soluţiona pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanţă. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare partener. 

 

                       Municipiul Alexandria                                       Asociatia Pro Mediu Teleorman 

                                  Primar,                                                                     Reprezentant, 

                    Victor DRĂGUŞIN                                                    Zamfira HAGIESCU 

 

 

                         Directia Economica 

                           Director executiv, 

                          Ec. Haritina Gafencu 

 

 

                     Directia Juridic Comercial 

                           Director executiv, 

                          Jr. Chesnoiu Postumia 

   

 

             Compartiment Cultura Sport Tineret 

  Cristian Faluvegi                       

     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

Silvia COBARLIE 


