
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte:asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

Asociația ,,Parteneri pentru o Comunitate Europeană” – APCE în vederea implementării 
proiectului “ Digitization - Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools

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

- Referat de aprobare nr. 7593 din 23.03.2021 al Viceprimarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 7594 din 18.03.2021 al Direcţiei Economice şi 

Direcției Juridic, Comercial;
- Solicitarea nr. 22 a 22/12.02.2021 a Asociației “Parteneri pentru o Comunitate Europeană” - APCE” 
solicită asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria în vederea 
implementării proiectului „ Digitization – Approch and Inclusion : Media, Education, Energy, Tools”.
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit.c) sie), alin (7), lit. b)și c) și alin (9), lit. a) si c) 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

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria 
cu Asociația ,,Parteneri pentru o Comunitate Europeană” – APCE în vederea implementării proiectului 
“ Digitization - Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Asociația ,,Parteneri pentru o Comunitate Europeană” – APCE în vederea 

implementării proiectului “ Digitization - Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze acordul de parteneriat.
Art.4. 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 Asociația ,,Parteneri 

pentru o Comunitate Europeană”, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

COBARLIE Silvia  Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 51 din 31 martie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 7593 din 23.03.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Asociația ,,Parteneri pentru o Comunitate Europeană” –
APCE în vederea implementării proiectului “ Digitization - Approch and Inclusion: 

Media, Education, Energy, Tools”

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria sub nr. 22/12.02.2021 a Asociației 
“Parteneri pentru o Comunitate Europeană” - APCE” solicită asocierea Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria în vederea implementării proiectului „ Digitization – Approch
and Inclusion : Media, Education, Energy, Tools”.

Prezentul proiect de hotărâre are scopul implementării în parteneriat a proiectului “Digitization –
Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools”, realizării în comun a unor activități propuse 
de solicitant. 

Asociația “Parteneri pentru o Comunitate Europeană”- APCE , în calitate de solicitant și beneficiară a unei 
finanțări nerambursabile in cadrul Apelului de selecție Proiecte de Solidaritate - Corpul European de Solidaritate, 
2020, în parteneriat cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, cu Școala de Arte și Dans – Magic Arts 
Dance S.R.L., cu Municipiul Alexandria, propune implementarea proiectului „Digitization – Approch and 
Inclusion : Media, Education, Energy, Tools”.

Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului prin activitățile propuse de solicitant, așa cum sunt ele 
precizate în Cererea de finanțare. Partenerii promovează proiectul și asigură vizibilitatea pe toată perioada de 
desfășurare a acestuia, iar acordul de parteneriat reglementează implicarea partenerilor în activități, după cum arată 
planul de lucru / calendarul de activități al proiectului.

Grupul țintă -persoane care vor beneficia de activitățile acestui proiect – tinerii din Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Alexandria.

O.G nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, obligă autoritățile publice locale să sprijine asociațiile și 
fundațiile, inclusiv Hotărârea nr. 324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 
funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile 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 unui proiect de hotărare de către Direcția Economică cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, 
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 
“Alessandrescu-Rusescu”, proiectul de hotărâre însoțit de întreagă documentație va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

VICEPRIMAR,
ENE IONELA CORNELIA





MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 7594 din 23.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Asociația ,,Parteneri pentru o Comunitate 

Europeană” – APCE în vederea implementării proiectului “ Digitization -
Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools”

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin referatul de aprobare nr. 7593 din data de 23.03.2021, Viceprimarul Ionela Cornelia Ene
propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația „Parteneri pentru o Comunitate 
Europeană” – APCE în vederea implementării proiectului „Digitization – Approch and Inclusion 
: Media, Education, Energy, Tools”.

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Prezentul proiect de hotărâre are scopul implementării în parteneriat a proiectului “Digitization –
Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools”, realizării în comun a unor activități 
propuse de solicitant.

Asociația “Parteneri pentru o Comunitate Europeană”- APCE , în calitate de solicitant și beneficiară
a unei finanțări nerambursabile in cadrul Apelului de selecție Proiecte de Solidaritate - Corpul European 
de Solidaritate, 2020, în parteneriat cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, cu Școala de Arte 
și Dans – Magic Arts Dance S.R.L., cu Municipiul Alexandria, propune implementarea proiectului 
„Digitization – Approch and Inclusion : Media, Education, Energy, Tools”.

Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului prin activitățile propuse de solicitant, așa 
cum sunt ele precizate în Cererea de finanțare. Partenerii promovează proiectul și asigură vizibilitatea pe 
toată perioada de desfășurare a acestuia, iar acordul de parteneriat reglementează implicarea partenerilor 
în activități, după cum arată planul de lucru / calendarul de activități al proiectului.

Grupul țintă -persoane care vor beneficia de activitățile acestui proiect – tinerii din Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

3. LEGALITATE 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:
- Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.“d”, alin (9), lit.“a” - „în exercitarea atribuțiilor, consiliul local 

hotărăște, în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în 
vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public local”;



- 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

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC

Acordul reglementează împărțirea responsabilităților și aspecte financiare între Solicitant și 
Parteneri, în contextul implementării proiectului, în situația în care proiectul este finanțat și s-a 
încheiat un contract cu Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale din București.

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 la asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ,,Parteneri pentru o 
Comunitate Europeană –APCE în vederea implementării proiectului “ Digitization - Approch and 
Inclusion: Media, Education, Energy, Tools”, în vederea realizării de activități propuse de solicitant.

Direcția Economică Directia Juridic, Comercial 
Director Executiv, Director Executiv,
Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret
Consilier Faluvegi Cristian



Asociaţia „Parteneri pentru o Comunitate Europeană” APCE
www.apcetr.ro, contact@apcetr.ro

Nr.: xxx/12.02.2021

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                       ANEXA LA HCL.

CONSILIUL LOCAL                                                                                               NR. 51 DIN 29.03.2021

Acord de parteneriat

Părţile

ASOCIAȚIA „Parteneri pentru o Comunitate Europeană” APCE cu sediul în: România, comuna Frumoasa, județul 
Teleorman, cod poştal 147140, cod fiscal 21658077, reprezentată de către Rusu Mădălina Cristina, în calitate de 
Solicitant pe de o parte,

şi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA cu sediul în: România, municipiul Alexandria, județul Teleorman, str. 
Dunării nr. 139, cod poştal 140030, e-mail primalex@alexandria.ro, reprezentată de către VICTOR DRĂGUȘIN, 
în calitate de Partenerde cealaltă parte, au convenit următoarele:

Articolul 1 – Scopul

1.1

1.2 Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților și aspecte financiare între Solicitant și Parteneri, în 
contextul implementării proiectului, în situația în care proiectul este finanțat și s-a încheiat un contract cu 
Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din București, 
România în acest sens, compartimentul Proiecte de Solidaritate – Corpul European de Solidaritate. 

1.3 În situația în care Solicitantului a primit finanțarea nerambursabilă și acesta va accepta termenii și condițiile 
finanțării nerambursabile, solicitantul este responsabil pentru implementarea proiectului, împreună cu 
partenerii, în condițiile specificate mai jos. 

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 În situația în care Solicitantului i s-a acordat finanțarea nerambursabilă partenerii autorizează Solicitantul să 
semneze contractul cu A.N.P.C.D.E.F.P. din România şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu A.N.P.C.D.E.F.P.
din România, în contextul implementării proiectului.

2.3 Solicitantul trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra tuturor aspectelor privind 
evoluţia proiectului.

2.4 Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele 
mai înalte.

2.5 Partenerii sunt obligaţi să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare care a fost semnat de 
Solicitant. 

Articolul 3 – Durata acordului 

Durata acordului este pe toata durata desfășurării proiectului: 01.02.2021 – 31.01.2022. În cazul în care 
proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părţile pot conveni prelungirea acestui acord.

Articolul 4 – Rolurile și responsabilitățile fiecărei organizații implicate în parteneriat

http://www.apcetr.ro/
mailto:contact@apcetr.ro


Asociaţia „Parteneri pentru o Comunitate Europeană” APCE
www.apcetr.ro, contact@apcetr.ro

Nr.: xxx/12.02.2021

4.1. Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului prin activităţile propuse de solicitant, aşa cum 
sunt ele precizate în Cererea de finanţare. Partenerii promovează proiectul şi asigură vizibilitate pe toată 
perioada de desfăşurarea a acestuia, iar prezentul Acord de parteneriat reglementează implicarea partenerilor 
în activităţi, după cum arată planul de lucru/calendarul de activități al proiectului.

4.2. Calendarul de activități:

Activitatea 1 (februarie 2021) – Ședință de organizare a echipei de proiect, ședinţă iniţială administrativă, 
tehnică și financiară-roluri/responsabilități, EMP de pregătire elemente și materiale de vizibilitate, planificare 
activități de promovare și vizibilitate
Activitatea 2 – (15 februarie 2021 – 15 martie 2021) – Selecția participanților din grupul țintă, discții cu 
manegerul instituției școlare din care provin tinerii beneficiari – C.Ș.E.I. Alexandria și diriginții claselor implicate
Activitatea 3 (15 martie 2021 – 15 noiembrie 2021) – Sesiuni de lucru, realizate la Școala de Arte și Dans – Magic 
Arts Dance S.R.L., organizate sub coordonarea tinerilordin grupul de inițiativă
Activitatatea 4 (decembrie 2021) – Activitatea de folow-up și de diseminare a rezultatelor proiectului APCE TR
– ESC 2020-2021 (manualul ABC-ul Digital Young Special – DYS)
Activitatatea 5 (ianuarie 2022) – Conferința de încheiere a proiectului APCE TR – ESC 2020-2021, Primăria 
Municipiului Alexandria

Articolul 5 - Aspecte financiare, inclusiv diseminare/promovare/vizibilitate costurile alocate fiecărui partener 
din bugetul proiectului și alte informații relevante și proceduri de raportare în cadrul parteneriatului 

Bugetul proiectului va fi gestionat integral de Solicitant, care va asigura și partea de cofinanțare. Solicitantul va 
realiza procedurile de raportare și de decontare a costurilor efectuate în cadrul proiectului, conform ghidului de 
implementare și cu respectarea legislației în vigoare.

Articolul 6 – Legea aplicabilă

Prezentul acord se supune legilor aplicabile în România.

Articolul 7 – Litigii 

Orice neînțelegeri între părți se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă.

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la Frumoasa/Alexandria în 2 exemplare originale în limba română, câte 
unul pentru fiecare parte semnatară.

Pentru Solicitant

ASOCIAŢIA „Parteneri pentru o Comunitate 
Europeană”

Pentru Partener

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Rusu Mădălina Cristina, Administrator VICTOR DRĂGUȘIN, Primar

15.02.2021, Frumoasa 29.03.2021, Alexandria

Presedinte de sedinta,

Silvia Cobarlie

http://www.apcetr.ro/
mailto:contact@apcetr.ro

