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HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului     
Alexandria cu Asociatia Copiilor si Adultilor cu Autism–Teleorman, in vederea   
realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu autism 

                             

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

având în vedere: 

- expunerea de motive nr.33459 din 17.11.2015, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul nr. 33460 din 17.11.2015, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Directiei 

Buget, Finate, Taxe si Impozite, Serviciul juridic, Autoritate tutelara, Resurse Umane;  

- adresa nr. 31728 din data de 03.11.2015 a Asociatiei Copiilor si Adultilor cu Autism – 
Teleorman; 

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

- prevederile art. 36, alin.(7), litera a) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin, (1) si (2), lit. f)  si ale art. 115 alin. (1), lit. b) din 

Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria strada Dunarii nr. 139, cod 140030, reprezentat 

de Victor DRAGUSIN, in caliatate de PRIMAR, cu Asociatia Copiilor si Adultilor Teleorman, 

asociatie de drept privat, neguvernamentala, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul 

Alexandria, str. Dunarii, bl. M9, sc. B, et. 1, ap. 33, reprezentata prin Mariana POPESCU, in 

calitate de Presedinte, in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu 
autism. 

          Art.2 . Se aproba contractul de asociere dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local 

al Municipiului Alexandria si Asociatia Copiilor si Adultilor cu Autism-Teleorman conform 

anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare .  

          Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea contractului 

de asociere. 

          Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu, Compartimentului, Biroului cultura, tineret, 

sport, Directiei Buget,Finate, Taxe si Impozite, Serviciul juridic, Autoritate tutelara, Resurse 

Umane  si  Asociatiei Copiilor si Adultilor cu Autism-Teleorman, pentru cunostere si punere in 

aplicare. 
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