
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare 

înfrățirii municipiului Alexandria cu orașul Coslada – Spania.

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

- Referat de aprobare nr. 7294 din 18.03.2021 al Viceprimarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 7295 din 18.03.2021 al Direcţiei Economice şi Direcției 

Juridic, Comercial;
- prevederile art. 121 – Autorităţi comunale şi orăşeneşti, alin. (1) și (2)din Constituția 

României
- prevederile art. 10 – Dreptul de asociere al autorităților administrației publice locale alin. 

(1), (2) și (3) din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, 
ratificata prin legea nr. 199/1997,

- prevederile art. 35 - Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare alin. (6), din Legea 
nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

- prevederile art. 89 – Formele de asociere a unităților administrativ-teritoriale, alin. (6), 
(10) și (14), art. 139 – Adoptarea hotărârilor consiliului local, alin.(3) , lit. f), art. 154 - Rolul și 
atribuțiile primarului , alin. (6)  din - Ordonanță de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ

- Adresa  orașului Coslada – Spania, înregistrată la Primaria municipiului Alexandria sub nr. 
24021/21.10.2020, prin care își declara intenția de a dezvolta proiecte comune cu municipiul 
Alexăndria

- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit.c) sie) , alin (6), lit. b), alin (7), lit. b) și alin (9), 
lit. a), b) 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 Acordul de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii 

municipiului Alexandria cu orașul Coslada – Spania, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

COBARLIE Silvia  Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 54 din 29 martie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 7294 din 18.03.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor 
necesare înfrățirii municipiului Alexandria cu orașul Coslada – Spania.

Înfrățirea presupune angajamentul localității prin intermediul autoritaților locale. Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precizează că înfrățirea este o acțiune 
locală care trebuie aprobată prin hotărârea Consiliului Local și care se află plasată sub responsabilitatea 
executivului local. Înfrățirea oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relații cu una sau mai multe 
localități din țări diferite. Chiar dacă nu este singurul mijloc prin care se realizează schimburi și cooperări 
internaționale, infratirile reprezintă avantajul de a combină legăturile de prietenie cu diverse categorii de 
schimburi, în domenii extrem de variate.

Infrațirile dintre orașe sunt ocazii unice de înfrățire a cetățenilor, desfășurate într-o ambianță 
specială de sărbătoare și convivialitate, fiind locul de întâlnire dintre cetățeni din țări diferite, ele 
reprezintă un instrument privilegiat prin care se conștientizează cetățenia,adresându-se cetățenilor chiar 
în locul în care ei trăiesc, în cadrul care le este familiar.

Coslada – Spania fiind un oraș de la periferia estică a Madridului cu aproximativ 90.000 de 
locuitori și care găzduiește o populație de peste 10.000 de persoane de origine română, din care marea 
majoritate sunt originare din Alexandria și împrejurimile sale.

În acest sens consider că se pot lansa proiecte transnaționale care să contribuie la îmbunătățirea 
vieții cetățenilor noștri și la crearea unui cadru european pentru coexistența și integrare.

Cele două localități vor colabora, în limita posibilităților, la înființarea, extinderea și perfecționarea 
serviciilor publice la nivel local, având că scop dezvoltarea urbană, precum și realizarea obiectivelor de 
interes public, se va urmări facilitarea colaborării între asociații, instituții și organizații culturale, precum 
și stabilirea de contacte între oamenii de cultură și artă, colaborarea între școli, cât și elaborarea și 
derularea unor programe comune prin care să ne cunoaștem mai bine cultură celuilalt pentru o integrare 
și reintegrare mai ușoară a cetățenilor ambelor orașe.

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, 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. 7295 din 18.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de principiu pentru începerea 

demersurilor necesare înfrățirii municipiului Alexandria cu orașul Coslada –
Spania.

1.NECESITATEA PROIECTULUI 
Prin referatul de aprobare nr. 7294 din data de 18.03.2021, Viceprimarul Ene Ionela 

Cornelia propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la privind aprobarea Acordului 
de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii municipiului Alexăndria cu orașul 
Coslada – Spania.

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI  
Înfrățirea presupune angajamentul localității prin intermediul autoritailor locale. Ordonanță 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precizează că înfrățirea este o 
acțiune locală care trebuie aprobată prin hotărârea Consiliului Local și care se află plasată sub 
responsabilitatea executivului local. Înfrățirea oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de 
relații cu una sau mai multe localități din țări diferite. Chiar dacă nu este singurul mijloc prin 
care se realizează schimburi și cooperări internaționale, infratirile reprezintă avantajul de a 
combină legăturile de prietenie cu diverse categorii de schimburi, în domenii extrem de variate.

Infratirile dintre orașe sunt ocazii unice de înfrățire a cetățenilor, desfășurate într-o 
ambianță specială de sărbătoare și convivialitate, fiind locul de întâlnire dintre cetățeni din țări 
diferite, ele reprezintă un instrument privilegiat prin care se conștientizează cetățenia,adresându-
se cetățenilor chiar în locul în care ei trăiesc, în cadrul care le este familiar.

Coslada – Spania fiind un oraș de la periferia estică a Madridului cu aproximativ 90.000 de 
locuitori și care găzduiește o populație de peste 10.000 de persoane de origine română, din care 
marea majoritate sunt originare din Alexandria și împrejurimile sale.

3. LEGALITATE 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

- Prevederile Art. 121 – Autorităţi comunale şi orăşeneşti, din Constituția României
(1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune 

şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii.
(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, că autorităţi administrative 

autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe
- Prevederile Art. 10 – Dreptul de asociere al autorităților administrației publice 

locale, din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, 
ratificată prin legea nr. 199/1997

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul, în exercitarea competențelor lor, 
de a coopera și de a se asocia, în condițiile legii, cu alte autorități ale administrației publice 
locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun.

(2) Dreptul autorităților administrației publice locale de a adera la o asociație pentru 
protecția și promovarea intereselor lor comune și acela de a adera la o asociație internațională de 
autorități administrative publice locale trebuie să fie recunoscut în fiecare stat.



(3) Autoritățile administrației publice locale pot să coopereze, în condițiile prevăzute de 
lege, cu autoritățile administrației publice locale ale altor state.

- Prevederile Art. 35 - Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare, din Legea 
nr. 273/2006, privind finanțele publice locale

(6) Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a 
unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național ori la organizații 
internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se 
suportă din bugetele locale ale acestora.

- Prevederile Art. 89 – Formele de asociere a unităților administrativ-teritoriale, din 
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ

(6) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul că, în limitele competenței autorităților lor
deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze și cu unități administrativ-teritoriale din
străînătate, în condițiile legii, prin hotărâri ale autorităților deliberative de la nivelul acestora. De
asemenea, pot adera la organizații internaționale ale autorităților administrației publice locale, în
condițiile legii. Cheltuielile ocazionate de participarea la activitățile organizațiilor internaționale
se suportă din bugetele locale respective.

(10) Inițiativa unităților administrativ-teritoriale de a coopera și de a se asocia cu unități
administrativ-teritoriale din străînătate, precum și de a adera la o asociație internațională a
unităților administrativ-teritoriale va fi comunicată, prin intermediul primarilor, respectiv al
președinților consiliilor județene, ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor externe și
ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice. Proiectele de acord de cooperare pe
care unitățile administrativ-teritoriale intenționează să le încheie cu unitățile administrativ-
teritoriale din alte țări trebuie transmise spre avizare conformă ministerului cu atribuții în
domeniul afacerilor externe și ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice înainte
de supunerea lor spre adoptare de către autoritățile deliberative.

(14) Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri de
înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din alte state, prioritar cu
autoritățile administrației publice locale din statele în care se află comunități de români,
programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și
alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie, inclusiv finanțarea acestora

- Prevederile Art.129 – Atribuțiile consiliului local, din Ordonanță de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.
(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) 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;

b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități
administrativ-teritoriale din alte țări;

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-
teritoriale din țară sau din străînătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale
ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

- Prevederile Art. 139 – Adoptarea hotărârilor consiliului local, din Ordonanță de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în
funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice
române sau străine;

- Prevederile Art. 154 - Rolul și atribuțiile primarului, din Ordonanță de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ

https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=29475956#p-29475956
https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=29475956#p-29475956


(6) Primarul, în calitatea să de autoritate publică executivă a administrației publice locale,
reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele
fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.

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 prezenta hotărâre se vor aloca 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 Economica stabileste 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 la 
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația 
Dincolo de Autism în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice persoanelor cu 
autism, 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



Județul Teleorman Anexă la
Consiliul Local al Municipiului Alexandria H.C.L. nr. 54/ 29.03.2021

Obiective așteptate în urmă înfrățirii
Având în vedere tradiția relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Spania, 

convinsă de necesitatea dezvoltării relațiilor dintre români și spanioli ne declarăm intenția fermă 
de a pune bazele unei colaborări viitoare între comunitățile noastre.

Dorim să deschidem noi posibilități de colaborare în domenii de interes comun la nivelul 
localităților noastre ce se pot concretiza în:

- Schimburi culturale prin promovarea limbii și culturii română și spaniolă;
- Inițierea unui parteneriat educațional prin implementarea bunelor practici și experienței 

dumneavoastră în pregătirea și specializarea elevilor în domenii atractive pentru dezvoltarea 
economică a comunitățîi;

- Colaborarea în vederea implementării politicilor recomandate de Uniunea Europeană în 
domeniile social, educațional și cultural;

- Oportunitatea dezvoltării unor afaceri cu capital spaniol sau mixt în parcul industrial de 
tip greenfield pe care îl deținem, pe o suprafață de 18,67 ha , la ieșirea din Municipiul Alexandria 
spre București pe DE 70;

- Pentru cetățenii care au fost plecați din Alexandria în ulțimii ani și au muncit în 
străînătate, revenirea în țară, la hățișul birocratic și administrativ este o reală problemă. De 
aceeea venim în sprijinul lor cu susținere concretă și consiliere. Am înființat în cadrul Primăriei 
un birou special care să îi ajute cu întocmirea documentelor necesare deschiderii unei afaceri și 
le punem la dispoziție teren în Parcul Industrial unde vor putea dezvoltă propria afacere sau 
stabili în lipsa unui sediu, adresa sediului social al firmei.
Cu propunerea să realizăm :
- susținerea tuturor celor ce în această perioadă complicată economic la nivel global, doresc 
revenirea în Alexandria;
- crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;
- creşterea numărului de activităţi economice competitive și a locurilor de muncă ;
- dezvoltarea mediului economic local prin utilizarea eficientă a potenţialului economic şi uman 
existent în zonă;
- valorificare potențialului antreprenorial câștigat prin experiența acumulată în afară țării.
- Stabilirea de mecanisme comune de inserție a cetățenilor români care vin în Spania și a celor ce 
se reîntorc în țara după o perioada de timp mai lungă petrecută în Spania. Mecanismele ne 
propunem să aibă în vedere informarea lor corectă privind legislația ce trebuie respectată și 
adaptarea ușoară a copiilor la un sistem educațional străîn.
- Cooperare tehnică în domeniul infrastructurii, furnizării de servicii publice și urbanismului;
- Elaborarea unui ghid comun româno – spaniol șub formă unei aplicații bilingve care să conducă 
la eliminarea barierelor de adaptare și care să conțînă tot ceea ce trebuie să știe un cetățean care 
se mută dintr-o țară în altă, actualizat permanent cu noutățile legislative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER,

Silvia COBARLIE


