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HOTÃRÂRE 
 
 

Priveste: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Asociatia DAI O SANSA in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice 

persoanelor cu sindrom Down si alte dizabilitati. 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 

- expunerea de motive nr . 20193 /05.07.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.20194 /05.07.2016 al  Biroului Cultura, Sport, Tineret al Directiei 

Administratie Publica Locala, Directia Buget, Finante,Taxe si Impozite; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- adresa nr. 18250/14.06.2016 a Asociatiei DAI O SANSA , Alexandria ; 
- prevederile art. 2, lit. “d” si “f”, art. 46 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin. (7), lit. ,,a’’ , din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit.”f” si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 

215 din 23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 
 

Art.1. Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria 
cu Asociatia DAI O  SANSA, Alexandria, asociatie cu personalitate juridica, neguvernamentala, fara scop 
patrimonial, in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice a persoanelor cu sindrom Down si alte 
dizabilitati. 

Art.2. Se aproba Contractul de asociere dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria si  Asociatia DAI  SANSA, Alexandria, 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, Directia Administratie 
Publica Locala, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Asociatiei DAI O SANSA, Alexandria, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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