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Nr.  15033 din 21.03.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a

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

          
 
      Prin adresa nr. 28/03.03.2023 înregistrată la instituția noastră cu nr. 12119/06.03.2023 Asociația Pro
Mediu  Teleorman,  cu  sediul  în  Municipiul  Alexandria,  Judeţul  Teleorman  – asociație  profesională,
independența,  autonomă, apolitică,  nonprofit,  cu patrimoniu propriu,  constituită  în temeiul  O.G. nr.
26/2000 privind asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat încheierea unui
acord de parteneriat cu Municipiul Alexandria, în scopul susţinerii şi realizării unor acţiuni şi activităţi în
cadrul Proiectului „Art terapie prin reciclare”

Scopul  proiectului  urmăreşte  dezvoltarea  de  comportamente  pentru  integrare  socială,  în  rândul
tinerilor cu Sindrom Down din Alexandria, prin aplicarea metodelor de educație nonformală și de art
terapie având la baza reciclarea materialelor din gospodărie în scop sustenabil economic.

Pentru  atingerea  scopului  proiectului  se  vor  implementa  activități  cu  caracter  creativ,  inovativ,
inclusiv ateliere de creație, unde se va pune accent pe reciclarea materialelor din gospodărie. Deasemenea
se vor organiza activități de vizitare a unor ateliere de creație, pentru schimb de experiență
          Potrivit  prevederilor art.  129,  alin.  9,  lit.  (a) din OUG 57/2019 privind Codul  administrativ  al
României,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Consiliul  Local  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.
          Propunerea de aprobare este oprtună, legală si necesară 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.

 PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN
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