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MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria
cu Asociaţia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in

cadrul Proiectului „Art terapie prin reciclare”, în municipiul Alexandria

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

având în vedere:
-          Referat de aprobare nr. 15033 din 21.03.2023 al Primarului municipiului Alexandria;
-          Raportul comun de specialitate nr. 15035 din 21.03.2023 al Direcţiei Economice şi

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

municipiului Alexandria;
-       prevederile art. 2, lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatii si

fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;
-          adresa nr. 12119/06.03.2023 a Asociaţiei Pro Mediu Teleorman 
-          prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. a) și d) , alin (7), lit. a), b), c), e) și i) și alin

(9),  lit.  a)  din  OUG  57/2019  privind  Codul  Administrativ  al  României,  cu  modificarile  si
completările ulterioare;

 
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,  cu modificarile si completările
ulterioare

 
HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului
Alexandria cu Asociaţia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi
in cadrul Proiectului „Art terapie prin reciclare”, în municipiul Alexandria

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local
al Municipiului Alexandria și  Asociaţia Pro Mediu Teleorman conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
            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 Asociaţiei  Pro
Mediu Teleorman pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,
            CONSILIER,   SECRETAR GENERAL,
      AUGUSTIN Ioan                                                   Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. _____   din  ____ martie 2023
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