
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: modificarea și completarea Anexei la HCL nr.60/27.02.2020, privind asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu P.P. 

nr 6, Școala Gimnazială”Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”,Colegiul 
Național “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria, 
Asociația Centrul de Resurse al Comunității Talpa, Școala Gimnazială și Primăria Comunei 

Talpa pentru realizarea în comun a proiectului
“Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă”

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 12925 din 24.05.2021 al Viceprimarului municipiului 
Alexandria;

- Raportul comun de specialitate nr. 12926 din 24.05.2021 al Direcţiei Economice şi 
Direcţiei Juridic, Comercial;

- adresa nr.1616 din 19.11.2020 a Primăriei Talpa, prin care ne aduce la cunoștință că nu 
mai intenționează să fie parte la acest Contract de asociere.

- adresa nr. 1777 din 10.05.2021 a Primăriei Plosca, privind intenția de a fi parte la acest 
Contract de asociere ;

- adresa nr 750 din 23.05.2021 a Școlii Gimnaziale Plosca, privind intenția de a fi parte la 
acest Contract de asociere ;

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

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- - prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 și alin. (7), lit. „a”, „d” și „e” din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările 
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. 
“a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică și completează Anexă la H.C.L. nr. 60/27.02.2020, privind asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr 6, 
Școala Gimnazială”Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”,ColegiulNational “Al. I. 
Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria, Asociația Centrul de 
Resurse al Comunității Talpa, Școala Gimnazială și Primăria Comunei Talpa pentru realizarea în 
comun a proiectului “Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă” și va avea următorul 
cuprins:



MUNICIPIUL ALEXANDRIA GRĂDINIȚA CU PP NR 6
Nr. _____ din ___.06.2021 Nr. _____ din ___ .06.2021

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „M. VITEAZUL” ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL 
MARE”
Nr. _____ din ___.06.2021 Nr. _____ din ___.06.2021

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLOSCA COLEGIUL NAȚIONAL „AL. I. CUZA
Nr. _____ din ___.06.2021 Nr. _____ din ___.06.2021

UNIVERSITATEA VALAHIA COMUNA PLOSCA
Nr. _____ din ___.06.2021 Nr. _____ din ___.06.2021

ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ASOCIATIA CULTURAL ARTISTICA
AL COMUNITĂȚII TALPA “LIVIU VASILICA”
Nr. _____ din ___.06.2021 Nr. ______ din ____.06.2021

CONTRACT DE ASOCIERE

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, denumit în continuare Asociatul nr. 1

Și
Grădinița cu P.P. nr 6 Alexandria, cu sediul în Str. 1907, nr. 15, cod fiscal 4568012, 

reprezentată de ENE Ionela Cornelia, în calitate de DIRECTOR, denumit în continuare Asociatul 
nr.2.

Școala Gimnazială”Mihai Viteazul” Alexandria, cu sediul în Str. Av. Al. Colfescu, nr. 34, 
cod fiscal 19073470, reprezentată de ARMEANU Cristea, în calitate de DIRECTOR, reprezentat în 
proiect deprof. Înv. primar Mihai Violetă denumit în continuare Asociatul nr.3.

Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”Alexandria, cu sediul în Str. Carpați, nr. 45, cod 
fiscal 190803302, reprezentată de MARIN Cristian Nicolae, în calitate de DIRECTOR, reprezentat 
în proiect prof. DOBRIN Paula Daniela, denumit în continuare Asociatul nr.4.

Colegiul Național “Al. I. Cuza” Alexandria, cu sediul în Str. Carpați, nr. 27, cod fiscal 
4567955 reprezentată de STĂNOIU Florin Viorel, în calitate de DIRECTOR, denumit în 
continuare Asociatul nr.5.

Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria cu 
sediul în Sos. Tr. Măgurele, nr. 1-3, reprezentată de Ioana PANAGORET, în calitate de DECAN, 
denumit în continuare Asociatul nr.6.

Asociația Centrul de Resurse al Comunității (CERC) Talpa, cu sediul în com. Talpa, cod 
fiscal 33707734 reprezentată de IUGA Marius Daniel, denumit în continuare Asociatul nr.7.

Școala Gimnazială Plosca , cu sediul în com. Plosca, cod fiscal 18994956 reprezentata 
de CARAGEA Carmen, în calitate de DIRECTOR, denumit în continuare Asociatul nr.8.



Primăria Plosca, cu sediul în com. Plosca, cod fiscal ______________ reprezentată 
de _________________________________, în calitate de PRIMAR, denumit în 
continuare Asociatul nr.9.

Asociația Cultural Artistica “LIVIU VASILICA”, cu sediul în Alexandria, cod fiscal 
17820556 reprezentată de VASILICA Florina, in calitate de PRESEDINTE, denumit în 
continuare Asociatul nr.10.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 04/29.01.2020, rămân neschimbate;
Art.5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial și Grădiniței cu P.P. nr 6, 
Școlii Gimnaziale”Mihai Viteazul”, Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare”,Colegiului Național “Al. I. 
Cuza”, Universității Valahia-Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria, Asociației Centrul de 
Resurse al Comunității Talpa, Școlii Gimnaziale și Primăriei Comunei Plosca, Asociației Cultural 
Artistice “LIVIU VASILICA” pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

ENE Ionela Cornelia Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 149 din 27 mai 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 12925 din 24.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL 
nr.60/27.02.2020, privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr 6, Școala Gimnazială”Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială 
“Ștefan cel Mare”,Colegiul Național “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și 

Inginerie din Alexandria, Asociația Centrul de Resurse al Comunității Talpa, Școala Gimnazială și 
Primăria Comunei Talpa pentru realizarea în comun a proiectului

“Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă”

Prin adresa nr. 4247 din 18.02.2020 Grădinița cu P.P. nr 6 Alexandria a solicitat aprobarea 
parteneriatului educațional „Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă”.

Prin acest proiect ne propunem înlăturarea barierelor imaginare create în mod artificial între rural și 
urban, între copii și tineri de la țară și copii și tineri de la oraș, prin cunoaşterea, valorificarea, preluarea şi 
transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor și datinilor din zonele unde trăiesc beneficiarii direcți implicaţi în 
proiect prin activități comune desfașurate în comun în toate unitățile implicate și în alte spațîi, la 
propunerea partenerilor. În acest sens, ne asumăm nobilă sarcină de a face cunoscute şi valorificate 
tradiţiile şi obiceiurile populare, de a-i face pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi 
tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, graiul și portul străbun, 
patrimoniul culturar și literar autohton, dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie. Ne 
propunem să îi împrietenim pe copii, să îi motivăm să se cunoască, să lucreze în comun, să redescopere 
bucuria jocului și să valorizeze interacțiunea umană directă și nu mediată de tehnologie, să își descopere 
posibile pasiuni ce pot fi perfecționate ulterior și să evităm prin informare corectă și directă posibilele 
situațîi de bullying generate de etichetarea greșită a copiilor și tinerilor în funcție de mediul din care 
provin.

Având în vedere adresa nr.1616 din 19.11.2020 a Primăriei Talpa, prin care ne aduce la cunoștință că 
nu mai intenționează să fie parte la acest Contract de asociere, adresa nr. 1777 din 10.05.2021 a Primăriei 
Plosca, privind intenția de a fi parte la acest Contract de asociere, adresa nr 750 din 23.05.2021 a Școlii 
Gimnaziale Plosca, privind intenția de a fi parte la acest Contract de asociere, propun înlocuirea părților 
care s-au retras cu părțile care au manifestat intenția de a fi parte în această asociere.

Că urmare, în conformitate cu prevederile prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. 
(5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către Direcția Economică și Direcția Juridic 
Comercial a unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la HCL 
nr.60/27.02.2020, privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr 6, Școala Gimnazială”Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială 
“Ștefan cel Mare”,Colegiul Național “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și 
Inginerie din Alexandria, Asociația Centrul de Resurse al Comunității Talpa, Școala Gimnazială și 
Primăria Comunei Talpa pentru realizarea în comun a proiectului “Tradițiile și obiceiurile 
românești ne apropie, nu ne separă”, proiect de hotărâre care împreună cu intreagă documentație va fi 
supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

VICEPRIMAR,
ENE IONELA CORNELIA



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 12926 din 24.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr.60/27.02.2020, privind asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu 

P.P. nr 6, Școala Gimnazială”Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială “Ștefan cel 
Mare”,Colegiul Național “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și 
Inginerie din Alexandria, Asociația Centrul de Resurse al Comunității Talpa, Școala 

Gimnazială și Primăria Comunei Talpa pentru realizarea în comun a proiectului
“Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă”

1.NECESITATEA PROIECTULUI 
Prin referatul de aprobare nr. 12925 din dată de 24.05.2021, Viceprimarul Ene 

Ionela Cornelia propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea și 
completarea Anexei la HCL nr 60/27.02.2020, privind asocierea Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr 6, Școala Gimnazială”Mihai 
Viteazul”, Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”,Colegiul Național “Al. I. Cuza”, Universitatea 
Valahia-Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria, Asociația Centrul de Resurse al 
Comunității Talpa, Școala Gimnazială și Primăria Comunei Talpa pentru realizarea in comun a 
proiectului “Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă”

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI  
Prin acest proiect ne propunem înlăturarea barierelor imaginare create în mod artificial 

între rural și urban, între copii și tineri de la țară și copii și tineri de la oraș, prin cunoaşterea, 
valorificarea, preluarea şi transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor și datinilor din zonele unde trăiesc 
beneficiarii direcți implicaţi în proiect prin activități comune desfașurate în comun în toate 
unitățile implicate și în alte spațîi, la propunerea partenerilor. În acest sens, ne asumăm nobila 
sarcină de a face cunoscute şi valorificate tradiţiile şi obiceiurile populare, de a-i face pe copii să 
înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să 
iubească meleagurile natale, graiul și portul străbun, patrimoniul culturar și literar autohton, dar 
şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie. Ne propunem să îi împrietenim pe copii, să îi 
motivăm să se cunoască, să lucreze în comun, să redescopere bucuria jocului și să valorizeze 
interacțiunea umană directă și nu mediată de tehnologie, să își descopere posibile pasiuni ce pot 



fi perfecționate ulterior și să evităm prin informare corectă și directă posibilele situațîi de 
bullying generate de etichetarea greșită a copiilor și tinerilor în funcție de mediul din care provin.
3. LEGALITATE 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:
- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “a”, “d” si “e”, alin (9), lit. “a”, art. 136, alin. 

(1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC
Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 

sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezența hotărâre se vor alocă sume din bugetul 
local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din 
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 
realiza pe baza de acte doveditoare.

Direcţia Economică stabilește necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu 
privire modificarea și completarea Anexei la HCL nr 60/27.02.2020, privind asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădiniță cu P.P. nr 
6, Școala Gimnazială”Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”,Colegiul Național 
“Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria, Asociația 
Centrul de Resurse al Comunității Talpa, Școala Gimnazială și Primăria Comunei Talpă pentru 
realizarea în comun a proiectului “Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne 
separă”, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea 
şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Directia Juridic, Comercial 
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret                                          
Faluvegi Cristian


