
ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: Asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman în vederea desfășurării în comun a activității 

de workshop.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, având în 
vedere:

- referatul de aprobare nr. 27905 din data de 16.11.2021, al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 27924 din data de 16.11.2021 al Direcției Economice, Biroul 

Consultanță pentru Investitori și Direcției Juridic-Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
- adresa Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman, înregistrată sub nr. 397/05.10.2021;
- prevederile H.C.L. nr. 83 din 19 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Alexandria;
- având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 335/2007 – Legea Camerelor de Comerț din România.
- prevederile art.129, alin. (1) alin. (2), lit.”e”, alin. (7), lit. ”a” și alin. (9), lit. ”a” din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ al României;

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,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman în vederea desfășurării în comun a activității de 
workshop, conform contractului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Protocolul de Colaborare.
Art. 3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice, Camerei de Comerț Industrie și Agricultură 
Teleorman, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,    SECRETAR GENERAL,

Silvia COBÂRLIE Alexandru RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 298 din  24 noiembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 27905 din 16.11.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire Asocierea  Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman în vederea desfășurării în comun a activității de 

workshop.

Obiectul acordului este realizarea unui parteneriat instituțional și operațional între Primăria Municipiului 
Alexandria și Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman, pentru realizarea unui mecanism de 
cooperare și comunicare între structurile administrative și cele private, implicarea reciprocă în vederea realizării 
obiectivelor de interes comun pentru promovarea și dezvoltarea obiectivelor de interes comun pentru 
promovarea și dezvoltarea economico-socială a Municipiului Alexandria.

Se intenționează realizarea unor companii de informare cu oportunitățiile din acest cadru financiar 
multianual 2021-2027, identificarea propunerilor de proiecte de investiții din partea beneficiarilor publici și 
privați, realizarea unor eventuale parteneriate între aceștia.

Se propune organizarea evenimentelor care vor avea loc la sediul Camerei de Comerț Industrie și 
Agricultură Teleorman, sub formă a trei workshop-uri, în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, întâlniri ale 
mediului de afaceri și reprezentanți ai administrației publice locale, prin care să informăm și să acordăm 
asistență din partea unor specialiști ce vor aborda teme de maxim interes precum:

- Cadru financiar multianual 2021-2027
- Acordul de parteneriat
- Programe sectoriale 2021-2027
- Implementarea politicii de coeziune 2021-2027 în România
- Next Generation EU
- Mecanismul de redresare și reziliență
- Planul national de redresare și reziliență

Propunerea de aprobare a Asocierii este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile art. 
136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
propun proiect de hotărâre: încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Localal al Municipiului Alexandria cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman, în vederea 
realizării obiectivelor de interes comun pentru promovarea și dezvoltarea economico-socială a Municipiului 
Alexandria.

Direcția Juridic Comercial împreună cu Direcția Economică prin Compartimentul Consultanță Pentru 
Investitori, va întocmi Raportul de specialitate pe care îl vor susține în fața Comisiilor de specialitate, spre 
avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN



MUNICPIUL ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 27924 din 16.11.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Cu privire Asocierea  Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Camera 
de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman în vederea desfășurării în comun a activității de workshop.

Prin referatul de aprobare nr. 27905 din data de 16.11.2021, Primarul Municipiului Alexandria propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria 
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman în 
vederea realizării obiectivelor de interes comun pentru promovarea și dezvoltarea obiectivelor de interes comun 
pentru promovarea și dezvoltarea economico-socială a Municipiului Alexandria. 

Obiectivul acordului este realizarea unui parteneriat instituțional și operațional între Primăria Municipiului 
Alexandria și Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman în vederea realizării obiectivelor de interes 
comun pentru promovarea și dezvoltarea obiectivelor de interes comun pentru promovarea și dezvoltarea 
economico-socială a Municipiului Alexandria.    

Se intenționează realizarea unor companii de informare cu oportunitățiile din acest cadru financiar multianual 
2021-2027, identificarea propunerilor de proiecte de investiții din partea beneficiarilor publici și privați, realizarea 
unor eventuale parteneriate între aceștia.

Se propune organizarea evenimentelor care vor avea loc la sediul Camerei de Comerț Industrie și Agricultură 
Teleorman, sub formă a trei workshop-uri, în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, întâlniri ale mediului de 
afaceri și reprezentanți ai administrației publice locale, prin care să informăm și să acordăm asistență din partea 
unor specialiști ce vor aborda teme de maxim interes precum:

- Cadru financiar multianual 2021-2027
- Acordul de parteneriat
- Programe sectoriale 2021-2027
- Implementarea politicii de coeziune 2021-2027 în România
- Next generation eu
- Mecanismul de redresare și reziliență
- Planul national de redresare și reziliență

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susținut din punct de vedere legal de următoarele prevederi de 
acte normative:

- prevederile art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. e) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ al 
României,

- prevederile Legii nr. 335/2007 – Legea Camerelor de Comerț din România.

Luând în considerare că cele prezentate mai sus sunt legale și s-au făcut în baza 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 s-
a întocmit raportul comun de specialitate cu privire la Asocierea între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local 
al Municipiului Alexandria cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman, propunem spre dezbatere și 
aprobare prezentul proiect de hotărâre împreună cu întreagă documentație, Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria.

DIRECȚIA ECONOMICĂ  DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV,

Haritina GAFENCU Postumia CHESNOIU

Compartimentul Consultanță Pentru Investitori 
Geanina POPA-DEGERATU



ANEXA HCL Nr.298

Din data 24.11.2021

Municipiul Alexandria                                  Camera de Comerț Industrie și Agricultură

Nr._____________din____________2021             Nr. ____________din_____________2021

CONTRACT DE ASOCIERE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul în 
municipiul Alexandria, stradă Dunării, nr.139, cod 140030, județul Teleorman, cod fiscal 
nr.4652660, telefon 0247/317732, fax 0247/317728 cont bancar nr. 
RO58TREZ24A675000591100X, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor 
DRĂGUȘIN, în calitate de Primar, pe de o parte, numit în continuare și ASOCIAT PRIM

și
CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TELEORMAN cu sediul în 

Municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 54, bl. Financiar-Bancar, et.6, H.G. nr. 799/1990; 
C.I.F.: RO2696295, telefon 0247/421064, fax: 0247/316192, cont bancar nr. 
RO10RNCB0245036725630001, deschis la BCR Alexandria, reprezentată legal prin dl. Marin 
NICULCEA, în calitate de Președinte, ASOCIATUL SECUND,

la sediul ASOCIATULUI PRIM din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, se încheie 
prezentul contract de asociere.

GENERALITĂȚI

În dorința de a realiza un mecanism de cooperare și comunicare între structurile
administrative și cele private, implicarea reciprocă în vederea realizării obiectivelor de interes 
comun pentru promovarea și dezvoltarea economico-socială a Municipiului Alexandria.

Se intenționează realizarea unor companii de informare cu oportunitățile din acest cadru 
financiar multianual 2021-2027, identificarea propunerilor de proiecte de investiții din partea 
beneficiarilor publici și privați, realizarea unor eventuale parteneriate între aceștia.

ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are ca obiect asocierea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură
Teleorman, în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice,respectiv organizarea unor 
evenimente care vor avea loc la sediul Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman, 
sub forma a trei workshop-uri, în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, întâlniri ale 
mediului de afaceri și reprezentanți ai administrației publice locale, prin care să informăm și 
să acordăm asistență specializată din partea unor specialiști ce vor aborda teme de maxim 
interes precum:

o CADRU FINANCIAR MULTIANUAL 2021-2027
o ACORDUL DE PARTENERIAT



o PROGRAME SECTORIALE 2021-2027
o IMPLEMENTAREA POLITICII DE COEZIUNE 2021-2027 ÎN ROMÂNIA
o NEXT GENERATION EU
o MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
o PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Se intenționează realizarea unor companii de informare cu oportunitățile din acest 
cadru financiar multianual 2021-2027, identificarea propunerilor de proiecte de investiții 
din partea beneficiarilor publici și privați, realizarea unor eventuale parteneriate între 
aceștia.

1.2. În acest sens ASOCIATUL PRIM, va aloca ASOCIATULUI SECUND, suma necesară 
conform prevederilor bugetului local pe anul respectiv, suma care va fi folosită numai pentru 
cheltuieli materiale și servicii în scopul realizării unor activități specifice asocierii.

Sumele vor fi completate în fiecare an prin act aditional.

ART.2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu dată semnarii  ____________. și produce 
efecte pentru o perioada de 1 an, respectiv până la dată de __________.

ART.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. ASOCIATUL PRIM, MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria, are următoarele obligații:

- să asigure, în condițiile legii, realizarea obiectivelor de interes comun pentru 
promovarea și dezvoltarea economic-socială a Municipiului Alexandria;

- să asigure sumele necesare desfășurării în bune condiții a activităților asociației, în 
limita prevederilor bugetare anuale în baza solicitărilor în conformitate cu obiectivele 
asociației;

- să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor prevăzute în buget:
- să dispună încetarea asocierii în situația în care asociatul  secund nu-și respectă

obligațiile;

3.2. ASOCIATUL SECUND, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman , are 
urmatoarele obligatii:

- să asigure personalul necesar pentru desfășurarea activitătilor mentionate in obiectul 
de activitate propus;

- să organizeze evenimente sub forma a trei workshop-uri, întâlniri ale mediului de 
afaceri și reprezentanți ai administrației publice locale, prin care să informeze și să
acorde asistență din partea unor specialiști ce vor aborda teme de maxim interes;

- să întocmească decontul de cheltuieli în termen de maxim 10 zile, pentru luna expiratî, 
iar sumele ridicate necheltuite se vor restitui in contul Municipiului Alexandria;

- să promoveze imaginea Consiliului Local al Municipiului Alexandria si a Primariei 
Municipiului Alexandria prin actiuni de vizibilitate (sigle, afise, bannere, pliante etc.)

- să participe la toate actiunile organizate de catre municipalitate

ART.4. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

4.1. Pentru neîdeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de 
prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legale;

ART. 5. FORȚĂ MAJORĂ



5.1.Forță majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau 
cu întârziere a obligațiilor asumate prin contract.
5.2.Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voință părților, imprevizibil și 
insurmontabil, care apărut după încheirea contractului, împiedică părțile să-și execute 
obligațiile asumate.
5.3.Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile 
producere evenimentului și să își ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor 
lui.
5.4.La disparita cazului de forță majoră, condițiile prezentului contract reintră în vigoare.

ART.6. LITIGII

6.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi 
supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competențe.

ART.7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Regimul de gestionare a sumelor și controlul financiar se realizează în condițiile legii. 
Angajarea și decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit Legii 
82/1991 a contabilități, cu modificările și completările ulterioare.
7.2. Prevederile prezentului contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în 
norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.
7.3. Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte, astăzi, ................................., data semnării.

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                C.C.I.A. TELEORMAN
PRIMAR,                                                                            PREȘEDINTE

VICTOR DRĂGUȘIN                                                         MARIN NICULCEA

DIRECŢIA Economică
Haritina GAFENCU

Direcția Juridic Comercial
Postumia CHESNOIU

Compartimentul Consultanță pentru Investitori
Geanina POPA-DEGERATU

Președinte de ședința
Consilier,

Silvia COBÂRLIE


