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REFERAT DE APROBARE 

 

cu privire la incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

 Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din 

Romania  in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale  

 

 

Considerand ca alexandrenii au nevoie de ocazii in care sa li se consolideze sentimentul de 

apartenenta la comunitate si in spiritul deschiderii manifestate si a preocuparii constante pentru o viata 

culturala bogata, in decursul anilor am sprijinit desfasurarea unor manifestari culturale ale caror proiecte 

ne- au fost prezentate de diferite organizatii/ institutii interesate in organizarea si realizarea de activitati, 

proiecte si evenimente culturale in municipiul nostru.  

 

Acest lucru a avut ca rezultat marirea numarului de manifestari culturale desfasurate in municipiul 

nostru, dar si ridicarea nivelului calitativ al acestora. 

 

Din perspectiva preocuparii actuale pentru o viata culturala consistenta, municipalitatea nu poate 

decat sa primeasca cu bucurie propuneri de genul celor avansate de Ordinul Arhitectilor din Romania si 

Uniunea Arhitectilor din Romania, propuneri prezentate in graficul de activitati pentru anul 2020, anexat 

Acordului de Parteneriat si pe care le apreciem a fi oportune pentru municipiu nostru. 

 

         Potrivit prevederilor art. 129, alin.(9), lit.a) din OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei:”În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;” 

 

             Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) si alin. (3) din 

OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia Arhitect 

Sef, a unui proiect de hotarare cu privire la incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si 

Uniunea Arhitectilor din Romania in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale, proiectul 

de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere si aprobare  Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 

 

 



 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 


