
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                             Anexa la HCL nr. 159 din  16 mai 2016                   
CONSILIUL LOCAL 
 

    Municipiul Alexandria                                                     Centrul Local F.R.I.E.N.D.S.         

Nr. _____ / _____ 2016     Nr. _____  / ______ 2016 
 

 
Acord de parteneriat 

 
Părţile: 

 

 Centrul Local F.R.I.E.N.D.S.  ( Faithful Respectful Intelligent Enthusiastic Noble Dynamic 
Scout) Alexandria, sucursala a ONCR , cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 

126, bloc F6, scara D, ap. 91, judetul Teleorman, , reprezentat de TOC Loredana,   

 

şi 

 

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în 

Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont 

RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor 
DRĂGUŞIN, în calitate de PRIMAR 

au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 – Scopul 
1.1  Scopul acestui acord este realizarea in comun a unor actiuni de interes public local, 

oferirea unei forme alternative de educatie prin care se urmăreşte educarea copiilor si tinerilor, 

bazata pe voluntariat, cu caracter apolitic deschisa tuturor, fara deosebire de nationalitate, rasa, 

sex, credinta sau conditie sociala cu scopul de a invata prin actiune, viata in grupuri mici 

urmarind, sub supravegherea  adultilor, descoperirea progresiva si acceptarea responsabilitatilor, 

formarea spiritului de autodeterminare in dezvoltarea caracterului, acumularea de cunostinte si 

deprinderi, castigarea increderii in fortele proprii, capacitatea de adaptare si abilitatile de a 

coopera si conduce prin programe de activitati progresive si stimulative, bazate pe interesul 

participantilor, incluzand jocuri, cunostinte practice utile si servicii in folosul comunitatii, 

desfasurate in general, in cadrul oferit de natura, in stransa legatura cu acesta  

1.2 Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților  între Solicitant și Partener/i, în 

contextul implementării proiectului, în situația în care proiectul este  finanțat și se încheie un 

contract cu Operatorul Fundatia pentru Parteneriat în acest sens.  

 

Articolul 2 – Principiile de bună practică ale parteneriatului 
2.1  Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în 

Cererea de finanţare şi prezentul Acord de parteneriat. 

2.2  Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra 

tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 

2.3  Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte. 

 
Articolul 3 – Durata acordului  
 

Parteneriatul se incheie in perioada 25 mai 2016 – 01 iunie 2016. 

Articolul 4 – Contributia partilor la realizarea asocierii 



 Partile semnatare ale acetui parteneriat convin ca finantarea proiectului  Ziua Luminii 

editia a II-a, sa se faca dupa cum urmeaza: 

- Centrul Local F.R.I.E.N.D.S.  Alexandria cu, 3000 lumanari si 5000 „gulgute”,  

- Municipiul Alexandria cu 20 mape de prezentare, 1500 flyere, 300 baloane 

inscriptionate  si 2000 lumanari. 

 
 
Articolul 5 – Rolurile și responsabilitățile  partenerilor 
  
Municipiul Alexandria 

- - Va asigura 20 mape de prezentare ,1500 flyere, 300 baloane inscriptionate  si 2000 

lumanari. 

 

 
Centrul Local F.R.I.E.N.D.S.  Alexandria 

- Va folosi finantarea exclusiv pentru scopul proiectului Ziua Luminii, 

- Sa mentina o legatura permanenta cu institutia partenera 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 de 

invatamant partenere 

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la Alexandria în doua exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

 

           PRIMAR                                                         CENTRUL LOCAL F.R.I.E.N.D.S  
VICTOR DRAGUSIN                                                                LOREDANA TOC 

 

 

 

         DIRECŢIA  B.F.T.I. 
          Haritina GAFENCU 

 

 

    SERVICIUL J.A.T.R.U. 
      Postumia CHESNOIU                  

 

 

Biroul Cultură Sport Tineret 
        Cristian FALUVEGI 

 

 

 

Presedinte de sedinta 
Consilier, 

Florea VOICILA 
 


