
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala Gimnaziala “Stefan cel 

Mare”,Colegiul National “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Stiinte si Inginerie 
din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala Gimnaziala 

si Primaria Comunei Talpa pentru realizarea in comun a proiectului 
“Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”

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

- Referat de aprobare nr. 4475 din 20.02.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 4476 din 20.02.2020 al Direcţiei Economice şi Directiei 

Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- adresa nr.  din 22.02.2020 a Alexandria;

- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “a”,“d” si “e” si alin (9), lit. “a”
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5), art. 196, alin. (1), 
lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala Gimnaziala “Stefan 
cel Mare”,ColegiulNational “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Stiinte si Inginerie din 
Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala Gimnaziala si Primaria 
Comunei Talpa pentru realizarea in comun a proiectului “Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, 
nu ne separa”

Art. 2. Se aproba Contractul de asociere dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala 
Gimnaziala “Stefan cel Mare”,Colegiul National “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de 
Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala 
Gimnaziala si Primaria Comunei Talpa, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 



Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze contractul de asociere.
Art. 4. Se aproba Programul actiunilor pe anul 2020, conform Anexei 2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Directiei Juridic, Comercial si Gradinitei cu P.P. nr 6, 
Scoalii Gimnaziale”Mihai Viteazul”, Scoalii Gimnaziale “Stefan cel Mare”,Colegiului National “Al. I. 
Cuza”, Universitatii Valahia-Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatiei Centrul de 
Resurse al Comunitatii Talpa, Scoalii Gimnaziale si Primariei Comunei Talpa pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. _____ din 27 februarie 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 4475 din 20.02.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala 

Gimnaziala “Stefan cel Mare”,Colegiul National “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de 
Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala 

Gimnaziala  si Primaria Comunei Talpa pentru realizarea in comun a proiectului 
“Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”

Prin adresa nr. 4247 din 18.02.2020 Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria a solicitat aprobarea 
parteneriatului educational „Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”.

Prin acest proiect ne propunem înlăturarea barierelor imaginare create in mod artificial intre rural și
urban, între copii și tineri de la țară și copii și tineri de la oras, prin cunoaşterea, valorificarea, preluarea şi 
transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor și datinilor din zonele unde trăiesc beneficiarii direcți implicaţi în 
proiect prin activități comune desfașurate în comun in toate unitățile implicate și in alte spații, la 
propunerea partenerilor.  În acest sens, ne asumăm nobila sarcină de a face cunoscute şi valorificate 
tradiţiile şi obiceiurile populare, de a-i face pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi 
tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, graiul și portul străbun, 
patrimoniul culturar si literar autohton, dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie. Ne 
propunem să îi împrietenim  pe copii, să îi motivăm să se cunoască, să lucreze în comun, să redescopere 
bucuria jocului și să valorizeze interacțiunea umana directă și nu mediată de tehnologie, să își descopere 
posibile pasiuni ce pot fi perfecționate ulterior și să evitam prin informare corectă și directă posibilele 
situații de bullying generate de etichetarea greșită a copiilor și tinerilor în funcție de mediul din care 
provin.

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotaraste, in conditiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in 
comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, 
alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si 
completarile ulterioare, proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi prezentat spre 
dezbatere si aprobare  Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 4476 din 20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala 

Gimnaziala “Stefan cel Mare”,Colegiul National “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-
Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al 

Comunitatii Talpa, Scoala Gimnaziala  si Primaria Comunei Talpa pentru realizarea in 
comun a proiectului “Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”

1.NECESITATEA PROIECTULUI 
Prin referatul de aprobare nr. 4475 din data de 20.02.2020, Primarul Victor Drăguşin 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai 
Viteazul”, Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”,Colegiul National “Al. I. Cuza”, Universitatea 
Valahia-Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al 
Comunitatii Talpa, Scoala Gimnaziala  si Primaria Comunei Talpa pentru realizarea in comun a 
proiectului “Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI  
Prin acest proiect ne propunem înlăturarea barierelor imaginare create in mod artificial 

intre rural și urban, între copii și tineri de la țară și copii și tineri de la oras, prin cunoaşterea, 
valorificarea, preluarea şi transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor și datinilor din zonele unde trăiesc 
beneficiarii direcți implicaţi în proiect prin activități comune desfașurate în comun in toate 
unitățile implicate și in alte spații, la propunerea partenerilor.  În acest sens, ne asumăm nobila 
sarcină de a face cunoscute şi valorificate tradiţiile şi obiceiurile populare, de a-i face pe copii să 
înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să 
iubească meleagurile natale, graiul și portul străbun, patrimoniul culturar si literar autohton, dar 
şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie. Ne propunem să îi împrietenim  pe copii, să îi 
motivăm să se cunoască, să lucreze în comun, să redescopere bucuria jocului și să valorizeze 
interacțiunea umana directă și nu mediată de tehnologie, să își descopere posibile pasiuni ce pot 
fi perfecționate ulterior și să evitam prin informare corectă și directă posibilele situații de 
bullying generate de etichetarea greșită a copiilor și tinerilor în funcție de mediul din care provin.



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 (7), lit. “a”, “d” si “e”, alin (9), lit. “a”, art. 136, alin. 
(1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României

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 Gradinita 
cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”,Colegiul 
National “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria,
Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala Gimnaziala  si Primaria Comunei 
Talpa pentru realizarea in comun a proiectului “Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu 
ne separa”, 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



Judetul Teleorman Anexa 1 la
Consiliul Local al Municipiului Alexandria             H.C.L. nr.60/ 27.02.2020

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA        GRADINITA CU PP NR 6 
Nr. _____ din ___.03.2020 Nr. _____ din ___ .03.2020

SCOALA GIMNAZIALA „M. VITEAZUL”          SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE”
Nr. _____ din ___.03.2020                                    Nr. _____ din ___.03.2020

SCOALA GIMNAZIALA TALPA                            COLEGIUL NATIONAL „AL. I. CUZA
Nr. _____ din ___.03.2020                                                  Nr. _____ din ___.03.2020

UNIVERSITATEA VALAHIA                                                          COMUNA TALPA
Nr. _____ din ___.03.2020                                                         Nr. _____ din ___.03.2020

ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE AL COMUNITATII TALPA
Nr. _____ din ___.03.2020                                          

CONTRACT DE ASOCIERE

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în 
Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont RO61TREZ24A675000591100X 
deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor DRĂGUŞIN, în calitate de PRIMAR, denumit 
în continuare Asociatul nr. 1

Si
Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria, cu sediul in Str. 1907, nr. 15, cod fiscal  4568012, 

reprezentata de ENE Ionela Cornelia, in calitate de DIRECTOR, denumit in continuare  Asociatul 
nr.2.

Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul” Alexandria, cu sediul in Str. Av. Al. Colfescu, nr. 34, 
cod fiscal  19073470, reprezentata de ARMEANU Cristea, in calitate de DIRECTOR, reprezentat in 
proiect deprof. Inv. primar Mihai Violeta denumit in continuare  Asociatul nr.3.

Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”Alexandria, cu sediul in Str. Carpati, nr. 45, cod fiscal 
190803302, reprezentata de MARIN Cristian Nicolae, in calitate de DIRECTOR, reprezentat in 
proiect prof. DOBRIN Paula Daniela, denumit in continuare  Asociatul nr.4.

Colegiul National “Al. I. Cuza” Alexandria, cu sediul in Str. Carpati, nr. 27, cod fiscal 
4567955 reprezentata de STANOIU Florin  Viorel, in calitate de DIRECTOR, denumit in continuare  
Asociatul nr.5.

Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria cu 
sediul in Sos. Tr. Magurele, nr. 1-3, reprezentata de Ioana PANAGORET, in calitate de DECAN, 
denumit in continuare  Asociatul nr.6.



Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii (CERC) Talpa, cu sediul in com. Talpa, cod 
fiscal 33707734 reprezentata de IUGA Marius Daniel, denumit in continuare  Asociatul nr.7.

Scoala Gimnaziala Talpa, cu sediul in com. Talpa, cod fiscal 19028436 reprezentata de 
CIOCARLAN Marius, in calitate de DIRECTOR, denumit in continuare  Asociatul nr.8.

Primaria Talpa, cu sediul in com. Talpa, cod fiscal 6826843 reprezentata de RABABOC 
Benonel, in calitate de PRIMAR, denumit in continuare  Asociatul nr.9.

Articolul 1. – DEFINIREA ASOCIERII
Părţile semnatare au decis să încheie prezentul contract, conform prevederilor prevederile 

art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit.”a”, “d” si “e” si alin (9), lit. “a” din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ al României şi în baza prevederile art. 1, 2 si 46 din O.G. nr. 26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare.

Articolul 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala 
Gimnaziala “Stefan cel Mare”,Colegiul National “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de 
Stiinte si Inginerie din Alexandria si Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala 
Gimnaziala  si Primaria Comunei Talpa pentru realizarea in comun a proiectului “Traditiile si 
obiceiurile romnesti ne apropie, nu ne separa” conform proiectului atasat la Anexa nr 2, astfel:

- Asociatii nr. 1 si nr. 9 - in limita prevederilor bugetare anuale;
- Asociatii nr. 2 , nr 3, nr. 4, nr 5, nr. 6, nr. 7 si  nr.8 – din sponsorizari.
Sumele vor fi completate in fiecare an prin act aditional.

Articolul 3. - DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnării .............................. şi produce 

efecte pentru o perioada implementarii proiectului “Traditiile si obiceiurile romnesti ne apropie, nu ne 
separa”.

Articolul 4. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Asociatii nr. 1 si nr. 9 , au următoarele obligaţii:

a) să asigure sumele necesare pentru buna desfasurare a proiectului “Traditiile si obiceiurile 
romnesti ne apropie, nu ne separa”, în limita prevederilor bugetare anuale, în baza solicitărilor si în 
conformitate cu obiectivele prevăzute;

b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor prevăzute în buget;
c) să dispună încetarea asocierii în situaţia în care unul din Asociatii nr. 2, nr 3, nr. 4, nr 5, nr. 

6, nr. 7 si  nr.8 nu-şi respectă obligaţiile;

4.2 Asociatii nr. 2, nr 3, nr. 4, nr 5, nr. 6, nr. 7 si  nr.8 au următoarele obligaţii:
a) să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere 

altor persoane fizice sau juridice;
b) să utilizeze suma acordată de Asociatul nr. 1 si nr.9 numai pentru activitatile proiectului 

“Traditiile si obiceiurile romnesti ne apropie, nu ne separa”;
c) să aibe contributie proprie (sponsorizari) la valoarea totala a desfăşurării activitatilor 

prevăzute in bugetul sau;



d) să intocmeasca decontul de cheltuieli privind finantarea activitatii, iar sumele rămase 
necheltuite sa le restituie în contul Municipiului Alexandria;

e) să intocmeasca un raport de activitate cu privire la modul de desfasurare a actiunii;
f) sa se implice activ in actiunea ce constituie obiectul prezentului contract in scopul realizarii 

obiectivelor propuse;
g) sa promoveze imaginea Consiliului Local al Municipiului Alexandria si a Primariei 

Municipiului Alexandria prin actiuni de vizibilitate (sigle, afise, bannere etc.).

4.3. Obligatii Comune, toti asociatii au urmatoarele obligatii:
a)   sa mentina o legatura permanenta prin reprezentantii desemnati, in scopul informarii 
prealabile, reciproce, eficiente si loiale privind actiunile de interes comun desfasurate de oricare 
dintre parteneri;
b) sa respecte legislatia scolara in vigoare atunci cand demareaza actiuni educative in unitatile 
de invatamant partenere;
c)    sa participe in echipe la activitatile pregatire si desfasurare a proiectului;
d)    sa consulte in prealabil institutiile partenere atunci cand desfasoara campanii de informare 
legate de proiect si activitatile proiectului, cu implicarea elevilor si personalului din unitatile de 
invatamant partenere.

Articolul 5. – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute de 

prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legale.                      
5.2. Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea 

în mod necorespunzător (total sau parţial) a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorepunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă 
majoră, aşa cum este definită de lege.

Articolul 6. – ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Încetarea contractului poate avea loc în următoarele situaţii:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul părţilor contractante;
c) imposibilitatea asigurării sumelor necesare de către Asociatii nr. 1 si nr. 9;
d) prin reziliere unilaterală de către Asociatii nr. 1 si nr. 9 în cazul nerespectării destinaţiei 

sumelor alocate sau ca urmare a nerealizării acţiunilor la care Asociatii nr. 2, nr 3, nr. 4, nr 5, nr. 6, nr. 
7 si  nr.8. s-a obligat în contract;

e) reziliere de drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei, dacă nu se respectă 
clauzele contractuale.

Articolul 7. – FORŢA MAJORĂ
7.1. În cazul apariţei unui eveniment de forţă majoră, astfel cum este definit de codul civil, 

partea care îl invocă, trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia lui sau de la 
data la care a luat la cunoştinţă de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forţă majoră va fi 
notificată în aceleaşi condiţii.

Articolul 8. – LITIGII
In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 

spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.



Articolul 9. – DISPOZIŢII FINALE
9.1. Regimul de gestionare a sumelor şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. 

Angajarea şi decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit Legii 82/1991 a 
Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

9.2. Modificarea  şi completarea prezentului contract se face cu acordul scris al părţilor, prin act 
adiţional.

9.3. Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter 
tehnic, financiar şi administrativ;

9.4. Prezentul contract se incheie în 9 (noua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ALEXANDRIA Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul” Alexandria
PRIMAR,                                              DIRECTOR,

Victor  DRĂGUŞIN ARMEANU Cristea

Direcţia  Economica                                 
Haritina GAFENCU        Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”Alexandria

DIRECTOR,
MARIN Cristian Nicolae

Directia Juridic, Comercial
Postumia CHESNOIU                 

Biroul Cultură Sport Tineret Gradinita cu P.P. Nr.6, Alexandria
Cristian FALUVEGI DIRECTOR

ENE Ionela Cornelia

Primaria Talpa Colegiul National “Al. I. Cuza” Alexandria, 
PRIMAR, DIRECTOR

Benone RABABOC STANOIU Florin Viorel

Universitatea Valahia-Facultatea
de  Stiinte si Inginerie din Alexandria

DECAN
Ioana PANAGORET



Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa,
IUGA Marius Daniel

Scoala Gimnaziala Talpa
DIRECTOR

CIOCARLAN Marius

Presedinte de sedinta
Consilier,

Gina Georgeta CUREA



Judetul Teleorman                                                                                            Anexa 2 la
Consiliul Local al Municipiului Alexandria                   H.C.L. nr.60/ 27.02.2020

Tradițiile și obiceiurile românești ne apropie, nu ne separă.
PROGRAM 2020

DATA/PERIOADA DEMUNIREA ACȚIUNII DESCRIERE LOCAȚIE
11 martie 2020 CONFERINȚA DE 

LANSARE A 
PROIECTULUI

- Semnarea contractului
- Prezentarea proiectului
- Prezentarea partenerilor(scurt video fiecare)

INVITAȚI – ISJ, IPJ(prevenire), CJRAE, Muzeu, Biblioteca, Centru 
Județean de Cultură, 

Universitatea 
Valahia sau 
Primăria 
Alexandria

30.03.2020
03.04.2020

SĂ ADOPTĂM UN BUNIC Acțiune caritabila. Donații alimentare colectate de elevii din 
Alexandria pentru bătânii siguri de la Talpa.

TALPA

13.04.2020
16.04.2020

VINE, VINE IEPURAȘUL! Jocuri și concursuri cu premii, proiecție gratuită de film. ALEXANDRIA

01.06.2020
(in jurul datei)

COPILĂRIA DE 
ALTADATĂ

Redescoperirea jocurilor copilăriei de altădată, în cadrul satului 
autentic românesc și bruch în Ograda lui Moromete cu urmașii lui 
Nicolae Moromete.
Program artistic.
Pe 1 iunie vin copii de Talpa la toate activitățile organizate de către 
Primărie.

TALPA
ALEXANDRIA

Iunie – Iulie - August JOCURILE VACANȚEI Jocuri și concursuri la Strand Vedea. ALEXANDRIA
01.10.2020 ZIUA RECOLTEI Sezătoare. TALPA
07.12.2020
18.12.2020

POVESTE DE CRĂCIUN Spectacol. Colinde. Obiceiuri. Tradiții. ALEXANDRIA

PERMANENT

Preselecție și organizare trupă de teatru
Preselecție și organizare Ansamblu Folcloric
Redescoperirea meșteșugurilor tradiționale – cusutul(IE)

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

Gina Georgeta CUREA


