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EXPUNERE DE MOTIVE 

  

la proiectul de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Asociaţia Pro Mediu Teleorman în vederea 

desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – 

Spaţii Verzi Urbane 2019  

   

 Prin adresa nr. 45/23.04.2019 înregistrată la institutia noastra cu nr. 9546/03.05.2019 Asociatia 

Pro Mediu Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria,  Judeţul Teleorman – asociatie profesionala, 

independenta, autonoma, apolitica, nonprofit, cu patrimoniu propriu, constituita in temeiul  O.G. nr. 

26/2000 privind asociatii si fundatii, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat încheierea unui 

acord de parteneriat cu Municipiul Alexandria, în scopul susţinerii şi realizării unor acţiuni şi activităţi in 

cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019 - proiectul ”Creatori de fapte 

verzi”.  

Scopul proiectului urmăreşte promovarea unui stil de viata sanatos, prin dezvoltarea metodelor 

de educatie nonformala in randul elevilor din Alexandria, sprijiniti de comunitatea locala. 

Activitatea de baza a proiectului consta in amenajarea si ecologizarea spatiului verde din incinta 

Centrului de Educatie Incluziva Alexandria si activitati creative prin educatie ecologica.  

Sprijinul financiar solicitat in aceasta asociere este de 5.000 lei si constă in: 

- asigurarea contravalorii transportului a unui grup de 25 voluntari in cadrul activitatii de 

instruire ”Colectarea selectiva a deseurilor”, in localitatea Moeciu. 

- asigurarea contravalorii transportului a grupului de voluntari in cadrul activitatii de 

documentare : Simfonia lalelelor-Pitesti 

Pentru sustinerea acestui proiect Asociatia Pro Mediu Teleorman are un aport financiar in suma 

de 13.150 lei. 



Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul proiect de 

hotărâre: „Asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul 

Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019”. 

Proiectul de hotărâre  însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

 

Victor Drăguşin 

 

 

 


