
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului  Alexandria cu 

          Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în 

vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs Național de muzică populară românească 

„Pe deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria 

 

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

având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 72899/23.08.2022 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun nr. 72900/23.08.2022 al Directiei Economice şi Directiei Juridic Comercial;  

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  

- adresa nr. 71178/12.08.2022 a Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii 

Tradiționale Teleorman, 

- prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (9), lit.  a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) si ale art. 139, alin. (1),  lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în 

vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs Național de muzică populară românească „Pe 

deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria, conform acordului de parteneriat prevăzut in anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria să semneze acordul de parteneriat.  

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcţiei Economice şi Directiei Juridic Comercial pentru cunoaştere şi 

punere în aplicare. 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                        CONSILIER,                                                    SECRETAR GENERAL, 

                  SILVIA COBÂRLIE                                  ALEXANDRU RĂZVAN CECIU  

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 261 din 24 august 2022 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. _____ din 23.08.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

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

Municipiului  Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Teleorman în vederea acordării unui premiu la Festivalul – concurs Național de 

muzică populară românească „Pe deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria 

   

Printre activitatile emblematice care se desfășoară în Municipiul Alexandria este și Festivalul –

concurs National de muzica popular românească „Pe deal la Teleormanel”.   

Considerând că alexăndrenii au nevoie de ocazii în care să li se consolideze sentimentul de 

apartenență la comunitate și în spiritul deschiderii manifestate și a preocuparii constante pentru o 

viata culturală bogată, în decursul anilor am sprijinit desfășurarea unor manifestări culturale ale 

căror proiecte ne-au fost prezentate de diferite organizații institutii interesate în organizarea și 

realizarea de activități, proiecte și evenimente culturale în municipiul nostru. Acest lucru a avut ca 

rezultat mărirea numarului de manifestări culturale desfășurate în municipiul nostru, dar și ridicarea 

nivelului calitativ al acestora. 

 Prin adresa nr. 71178/12.08.2022 formulată de Centrul Județean pentru Conservarea și 

promovarea Culturii Tradiționale Teleorman s-a solicitat sprijinul autorității locale în vederea acordării 

unui premiu special la Festivalul –concurs National de muzica populară românească „Pe deal la 

Teleormanel”. 

 În scopul realizarii în comun a unor acțiuni de interes public local, consideram ca este 

binevenită acordarea premiului special al juriului la Festivalul –concurs National de muzica populară 

românească „Pe deal la Teleormanel”, în valoare de 2.000 lei. 

Potrivit prevederilor art. 129, alin.(9), lit.a) din OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ: „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăşte, 

în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local;” 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) li alin (3) din  6 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, propun următorul 

proiect de hotărâre: „asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului  

Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în 

vederea acordării unui premiu la Festivalul – concurs Național de muzică populară românească „Pe 

deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria”. 

Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare  

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICPIUL ALEXANDRIA 

Direcţia Economica 

Direcţia Juridic Comercial 

Nr. 72900 din 23.08.2022 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului  Alexandria cu 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în 

vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs Național de muzică populară românească 

„Pe deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 72899/23.08.2022 Primarul municipiului Alexandria, domnul 

Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs 

Național de muzică populară românească „Pe deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria. 

 

Potrivit prevederilor art. 129, alin.(9), lit.a) din OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ: „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăşte, în 

condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;” 

Prin adresa nr. 71178/12.08.2022 formulată de Centrul Județean pentru Conservarea și 

promovarea Culturii Tradiționale Teleorman s-a solicitat sprijinul autorității locale în vederea acordării 

unui premiu special la Festivalul –Concurs National de muzica populară românească „Pe deal la 

Teleormanel”. 

 

Printre activitatile emblematice care se desfășoară în Municipiul Alexandria este și Festivalul –

Concurs National de muzica popular românească „Pe deal la Teleormanel”.   

Considerând că alexăndrenii au nevoie de ocazii în care să li se consolideze sentimentul de 

apartenență la comunitate și în spiritul deschiderii manifestate și a preocuparii constante pentru o viata 

culturală bogată, în decursul anilor am sprijinit desfășurarea unor manifestări culturale ale căror 

proiecte ne-au fost prezentate de diferite organizații institutii interesate în organizarea și realizarea de 

activități, proiecte și evenimente culturale în municipiul nostru. Acest lucru a avut ca rezultat mărirea 

numarului de manifestări culturale desfășurate în municipiul nostru, dar și ridicarea nivelului calitativ 

al acestora. 

 Acordarea premiului special al juriului la Festivalul – Concurs National de muzica populară 

românească „Pe deal la Teleormanel”, în valoare de 2.000 lei se va efectua de la  capitolul 67.02 - 

„Cultura, recreere si religie”, secțiunea de funcționare.  

 

Avand în vedere că propunerea de mai sus a fost facută în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la „asocierea Municipiului Alexandria prin 



Consiliul Local al Municipiului  Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Teleorman în vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs Național de 

muzică populară românească „Pe deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria”, proiect de 

hotarare care împreuna cu întreaga documentație va fi supus spre dezbaterea și aprobarea  Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 

  

 

 

Directia Economica                                               Directia Juridic Comercial 

                         Director executiv,                                                         Director executiv, 

     Haritina Gafencu                                                        Postumia Chesnoiu 

 

 

 

 

                                      

Compartiment Cultură Sport Tineret 

             Cristian Faluvegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Județul Teleorman                            Anexa la H.C.L. nr. 261 din 24 august 2022 

Municipiul Alexandria           

 

                                              Centrul Județean pentru Conservarea și  

Municipiul Alexandria                                               Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman                              

Nr. _____ / __________                                                                  Nr. _____ / __________                                                        

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

1. Părţile contractante: 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 139, reprezentat legal prin 

primar Victor DRĂGUŞIN, în calitate de Partener, 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman                              

cu sediul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54 reprezentat de manager Ciprian Robert AGAPIE, în 

calitate de Organizator. 

 

2. Obiectul parteneriatului: 

Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Partener şi Organizator în 

vederea acordării unui premiu special al juriului la Festivalul – Concurs Național de muzică populară 

românească „Pe deal la Teleormănel”.  

 

3. Principiile aplicabile:  

Principiile aplicabile care stau la baza parteneriatului sunt principiile legalității, egalității, 

transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității și 

adaptabilității. 

 

4 . Contribuţia părţilor la realizarea parteneriatului: 

Municipiul Alexandria: 

- va acorda premiul special al juriului în valoare de 2.000 lei,  

- premiul va fi decernat de către Primarul Municipiului Alexandra. 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman: 

- să asigure un repărezentant în juriu din partea Primăriei Municipiului Alexandria. 

- să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, în conformitate 

cu conceptul și programul de ansamblu prezentate în propunere de parteneriat.    

În cadrul parteneriatului, COLABORATORII se obligă: 

a) Să menţină o legătură permanentă în scopul informării prealabile, reciproce eficiente şi loiale 

privind festivalul, 

b) Să respecte legislaţia în vigoare, 

c) Să consulte în prealabil instituţia parteneră atunci când desfăşoară campanii de informare legate de 

festival. 

 

5. Durata parteneriatului de colaborare: 

Parteneriatul se încheie pe durata organizării şi desfăşurării Festivalul – Concurs Național de muzică 

populară românească „Pe deal la Teleormănel”.  



 

6. Răspunderea părţilor: 

Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra 

colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, 

conform legii. 

 

7. Clauze de încetare a colaborării: 

Următoarele condiţii duc la încetarea colaborării: 

a. Hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

b. Cazul de forţă majoră; 

c. Nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea lezată poate cere 

realizarea unilaterală a acestuia. 

 

8. Alte clauze ale desfăşurării colaborării: 

Comunicările între colaboratori, privitor la modul de desfăşurare a colaborării, se efectuează în scris 

sau prin corespondentă electronică. 

 

9. Litigii: 

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului protocol de colaborare, se vor soluţiona pe 

cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanţă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare partener. 

 

                                                                                      Centrul Județean pentru Conservarea și  

       Municipiul Alexandria                                      Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman 

                     Primar,          Manager, 

            Victor DRĂGUŞIN      Ciprian Robert AGAPIE 

 

 

            Direcția Economică 

  Director executiv, 

              Haritina Gafencu 

 

 

       Direcția Juridic Comercial 

  Director executiv, 

            Chesnoiu Postumia    

 

 

     Compartiment Cultură Sport Tineret 

     Cristian Faluvegi 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

SILVIA COBÂRLIE 


