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HOTĂRÂRE 
 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului 
Alexandria, cu Filiala Teleorman a cadrelor militare in rezerva si retragere „General 
David Praporgescu” 

                             
 

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

- expunerea de motive nr. 13.933 din 20.07.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun nr. 13.934 din 20.07.2011 al Compartimentului organizare si monotorizare 

activitati culturale, sportive si de tineret si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite;  
- adresa nr. 5 din 05.05.2011 a Filialei Teleorman a cadrelor militare in rezerva si retragere 

„General David Praporgescu”; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al          

municipiului Alexandria;  
- prevederile art. 36, alin. (7), lit. „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 privind administrata publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aproba asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului 
Alexandria cu Filiala Teleorman a cadrelor militare in rezerva si retragere „General David Praporgescu”, 
asociatie de drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridica romana nonprofit pentru realizarea in 
comun a unor actiuni de interes public, conform contractului prevazut in anexa care este parte integranta 
din prezenta hotarare. 

 Art.2. Se aproba contractul de asociere cu Filiala Teleorman a cadrelor militare in rezerva si 
retragere „General David Praporgescu” si se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa 
semneze contractul de asociere. 

Art.3. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Compartimentului 
organizare si monotorizare activitati culturale, sportive si de tineret si Directiei Buget, Finante, Taxe si 
Impozite pentru cunostere si punere in aplicare. 
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