
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

  Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  
ECOTRANS DANARA S.R.L., în vederea  realizării unui Centru pentru colectarea si reciclarea 
deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria. 

 
 
Consiliul local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinară, având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.78.792/08.09.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 
- raportul  de specialitate nr.78.795/08.09.2022 al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției 

            Juridic Comercial; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;  
- adresa nr. 881 din 08 august 2022 a Ecotrans Danara S.R.L.; 
- proces verbal predare – primire nr. B.R.216.93/07.09.2022 inregistrat la institutia noastra sub nr.  

78795/08.09.2022;          
- prevederile H.C.L. nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca bunuri apartinând domeniului privat de            

interes local a unor terenuri in municipiul Alexandria; 
- prevederile O.U.G. nr. 5/02 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 
- prevederile art. 1.270 din din Legea nr. 287/17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările  și completările  ulterioare; 
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. e), alin. (6), lit. b), alin.(9), lit. a) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

      În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art.139, alin. (1) și alin. (3), lit. f) și ale art.196, alin. (1), lit.a), din 
O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrative , cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu 
sediul în municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 139, cod poștal 140030, reprezentat de Victor DRĂGUŞIN, 
în calitate de PRIMAR, cu  ECOTRANS DANARA S.R.L, cu sediul în Domnești, nr.1707E, jud. Ilfov, 
reprezentată prin Adina Pătrulescu, în calitate de Director Comercial, în vederea  realizării unui Centru pentru 
colectarea si reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria, pe o 
perioadă de 15 ani. 



Art.2. Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria și Ecotrans Danara S.R.L.conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de asociere și 
actelor adiționale ulterioare. 

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria,   
Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției Juridic Comercial și Ecotrans Danara S.R.L., pentru 
cunoaștere şi punere în aplicare. 

                                                                                                                                                                                             
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,    
                    CONSILIER,                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
 
                 Silvia COBÂRLIE                                                                          Alexandru Răzvan CECIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ALEXANDRIA 
Nr. 273 din  14  septembrie 2022 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Direcția Patrimoniu 
Direcția Economică 
Direcția  Juridic Comercial 
Nr. 78.795/08.09.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu  ECOTRANS DANARA S.R.L. în vederea  realizării unui Centru pentru colectarea și 
reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria 

 
 

           Prin referatul de aprobare nr. 78.792/08.09.2022 Primarul Muncipiului Alexandria, domnul Victor 
Drăgușin, propune  eleborarea unui proiect de hotărâre cu privire  la asocierea Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ECOTRANS DANARA S.R.L. în vederea  realizării unui Centru 
pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria. 
 

   Prezentul proiect de hotărâre urmărește utilizarea eficientă a domeniului privat al municipiului 
Alexandria, respectiv terenul intravilan în suprafaţă de 500,00 mp , prevăzut cu platformă betonată și 
împrejmuire  cu gard conform proces verbal predare – primire nr. B.R.216.93/07.09.2022 inregistrat la institutia 
noastra sub nr. 78795/08.09.2022, situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 505. 

 
 Prin adresa nr. 881/08.08.2022  formulată de ECOTRANS DANARA S.R.L. se solicită asocierea în 

vederea punerii la dispoziție pentru desfășurarea activității de colectare de deșeuri de echipamente electrice și 
electronice a terenului intravilan în suprafață de 500,00 mp, prevăzut cu platfotmă betonată și împrejmuire cu 
gard conform proces verbal predare – primire nr. B.R.216.93/07.09.2022 inregistrat la institutia noastra sub nr. 
78795/08.09.2022, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 505, județul Teleorman. 

 
Centrul pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice va avea ca scop 

colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în condiții de maximă 
siguranță în ceea ce privește normele de mediu, potențialul toxic al acestor deșeuri urmând a fi neutralizat iar 
deșeurile reciclate. 

 
  ECOTRANS DANARA S.R.L. are obligația să amenajeze, după cum consideră necesar și în 

conformitate cu cerințele aplicabile, terenul prevăzut cu platfotmă betonată și împrejmuire cu gard conform 
proces verbal predare – primire nr. B.R.216.93/07.09.2022 inregistrat la institutia noastra sub nr. 
78795/08.09.2022 pus la dispoziție de Municipiul Alexandria spre utilizare în scopul colectării de la populație a 
echipamentelor electrice și electronice scoase din uz, să amplaseze reclame, inclusive reclame luminoase, 
pentru a informa locuitorii despre existența, scopul și activitatea desfășurată în acel loc, să asigure, în baza 
contractelor pe care le va încheia cu firme specializate, transportul echipamentelor electrice și electronice 
preluate de la populație către centre de reciclare, să suporte toate costurile generate de organizarea și 
desfășurarea activității de colectare de la populație a achipamentelor electrice și electronice. 

Municipiul Alexandria va mediatiza programul de colectare a acestor echipamente și va informa publicul 
din localitățile și zonele limitrofe despre programul care se va desfășura; în egală măsură va permite și 
ECOTRANS DANARA S.R.L. să desfășoare campanii de mediatizare și informare a cetățenilor despre 
activitatea ce se desfășoară, în scopul reducerii gradului de poluare a zonei. 

 



Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative: 

- H.C.L. nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca bunuri apartinând domeniului privat de interes 
local a unor terenuri in municipiul Alexandria; 

- O.U.G. nr. 5/2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 
- art. 1.270 din Legea nr. 287/17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu adăugările și 

modificările ulterioare; 
- art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare : „Autoritațile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru 
realizarea unor lucrări si servicii publice locale. Colaborarea si asocierea se realizeaza pe baza 
de contract de asociere, in care se prevăd si sursele de finanțare reprezentând contribuția 
fiecărei autorități a administratiei publice locale implicate. Contractele de asociere se incheie 
de către ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu 
local implicat in colaborare sau asociere”; 

- art. 129, alin. (2), lit. c) și lit. e), alin. (6), lit. (b), alin.(9), lit.a) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ”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;”. 
 

             Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129, alin. (1) și art. 136, alin. (1)  din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul 
poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel că propunem spre 
analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea asocierii Municipiului 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ECOTRANS DANARA S.R.L. în vederea  realizării 
unui Centru pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul 
Alexandria. 
 
 
                                                                                                                         
      DIRECȚIA PATRIMONIU                                                                    DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                             
         Director executiv,                                                                                   Director executiv, 
               
          Dumintru OPREA                                                                                Haritina GAFENCU    
                                                                         
 
 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
Director executiv, 

 
Postumia CHESNOIU 

  
 
 
 
     Întocmit, 
Marius Desculțu 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
JUDEȚUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.78.792/08.09.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu  ECOTRANS DANARA S.R.L., în vederea  realizării unui Centru pentru 
colectarea si reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul 

Alexandria 
 

     Prin adresa nr. 881/08.08.2022  formulată de ECOTRANS DANARA S.R.L. se solicită asocierea în 
vederea punerii la dispoziție pentru desfășurarea activității de colectare de deșeuri de echipamente electrice și 
electronice a terenului intravilan în suprafață de 500,00 mp, prevăzut cu platfotmă betonată și împrejmuire cu 
gard,  conform proces verbal predare – primire nr. B.R.216.93/07.09.2022 inregistrat la institutia noastra sub nr. 
78795/08.09.2022 situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 505, județul Teleorman. 

 
Centrul pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice va avea ca scop 

colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în condiții de maximă 
siguranță în ceea ce privește normele de mediu, potențialul toxic al acestor deșeuri urmând a fi neutralizat iar 
deșeurile reciclate. 

 
  ECOTRANS DANARA S.R.L. are obligația să amenajeze, după cum consideră necesar și în 

conformitate cu cerințele aplicabile, terenul pus la dispoziție de Municipiul Alexandria spre utilizare în scopul 
colectării de la populație a echipamentelor electrice și electronice scoase din uz, să amplaseze reclame, 
inclusive reclame luminoase, pentru a informa locuitorii despre existența, scopul și activitatea desfășurată în 
acel loc, să asigure, în baza contractelor pe care le va încheia cu firme specializate, transportul echipamentelor 
electrice și electronice preluate de la populație către centre de reciclare, să suporte toate costurile generate de 
organizarea și desfășurarea activității de colectare de la populație a achipamentelor electrice și electronice. 

Municipiul Alexandria va mediatiza programul de colectare a acestor echipamente și va informa publicul 
din localitățile și zonele limitrofe despre programul care se va desfășura; în egală măsură va permite și 
ECOTRANS DANARA S.R.L. să desfășoare campanii de mediatizare și informare a cetățenilor despre 
activitatea ce se desfășoară, în scopul reducerii gradului de poluare a zonei. 

 
Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile următoarelor 

acte normative: 
- H.C.L. nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca bunuri apartinând domeniului privat de interes 

local a unor terenuri in municipiul Alexandria; 
- O.U.G. nr. 5/2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 
- art. 1.270 din Legea nr. 287/17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu adăugările și 

modificările ulterioare; 
- art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare : „Autoritațile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru 
realizarea unor lucrări si servicii publice locale. Colaborarea si asocierea se realizeaza pe baza 
de contract de asociere, in care se prevăd si sursele de finanțare reprezentând contribuția 



fiecărei autorități a administratiei publice locale implicate. Contractele de asociere se incheie 
de către ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu 
local implicat in colaborare sau asociere”; 

- art. 129, alin. (2), lit. c) și lit. e), alin. (6), lit. (b), alin.(9), lit.a) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ”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;”. 

 
 

            Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și 
art. 240, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ECOTRANS DANARA S.R.L. în vederea  realizării unui Centru 
pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria. 
            Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului 
Alexandria vor întocmi Raportul comun de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi 
prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria în vederea dezbaterii și aprobării. 

 
 

 
 

PRIMAR, 
 

Victor DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 
 
Red. MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
JUDETUL TELEORMAN                                                                                   ANEXA NR. 1 LA                                               
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                  HCL NR. 273 DIN 14 SEPTEMBRIE 2022 
 

                                                                                      
                                 

 
 

CONTRACT    DE    ASOCIERE 
 

NR.____/__________ 
 
 
 

 
PARTILE CONTRACTANTE: 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, 
strada Dunării, nr.139, cod 140030, judetul Teleorman, cod fiscal nr.4652660, telefon 0247/317732, fax 
0247/317728 cont bancar nr. RO66TREZ60621A300530XXXX, deschis la Trezoreria  Alexandria, reprezentat 
de Victor DRĂGUŞIN,  in calitate de Primar, pe de o parte, numit in continuare si ASOCIAT PRIM 
si ECOTRANS DANARA S.R.L, cu sediul în Domnești, nr.1707E, jud. Ilfov, reprezentată prin Adina Pătrulescu 
, denumit in continuare ASOCIATUL SECUND, 
 

Părţile semnatare au decis să încheie prezentul contract, conform prevederilor art. 129, alin (1), alin 
(9), lit.a) din  OUG nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei, al art. 1270 Noul Cod Civil, a art. 
35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificarile si completările ulterioare si in temeiul 
H.C.L. nr._____/ 14 septembrie 2022, în următoarele condiţii: 

 
ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Prezentul contract are ca obiect asocierea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu  ECOTRANS DANARA S.R.L,  în vederea  realizării unui Centru pentru colectarea si 
reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. 
1.2. In acest sens ASOCIATUL PRIM, va pune la dispoziţie, gratuit,  ASOCIATULUI SECUND,  terenul 
intravilan în suprafață de 500,00 mp, prevăzut cu platformă betonată și împrejmuire cu gard, situat în municipiul 
Alexandria, str. Libertății, nr. 505, județul Teleorman, așa cum este individualizat în anexele nr.1, nr.2 si nr.3, 
proces verbal  predare – primire nr. B.R. 216.93/07.09.2022 inregistrat la institutia noastra sub nr. 
78795/08.09.2022 apartinând domeniului privat de interes local. 
 
ART.2. DURATA CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract intra in vigoare începand cu data semnării si produce efecte pentru o perioada de 15 
ani, respectiv pană in anul 2037. Contractul poate fi prelungit cu acordul părților. 
 
ART.3. OBLIGATIILE PĂRȚILOR 
3.1. ASOCIATUL PRIM, MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, are 
urmatoarele obligații: 

- să obligă să participle la înfiinţarea si organizarea unui punct de colectare de la populaţie a 
echipamentelor electrice si electronice scoase din uz,  prin punerea la dispoziţia Ecotrans Danara S.R.L. a 
terenului arătat  la 1 alin. 1.2 



- de asemenea, va mediatiza programul de colectare a acestor echipamente și va informa publicul din 
localitaţile și zonele limitrofe despre programul care se va desfășura, în egală masură va permite Ecotrans 
Danara S.R.L. să desfășoare campanii de mediatizare și informare a cetaţenilor despre activitatea sa în scopul 
reducerii gradului de poluare a zonei; 
      -   se obligă sa nu pretindă sau încaseze de la populaţie niciun fel de preţ pentru posibilitatea oferită 
acestora de a preda punctului de colectare echipamentele electrice  și electronice scoase din uz. 
 
 3.2. ASOCIATUL SECUND, EPISCOPIA ALEXANDRIEI SI TELEORMANULUI are urmatoarele obligații: 

- să amenajeze dupa cum consideră necesar și în conformitate cu cerinţele aplicabile terenul pus la 
dispoziţie de Municipiul Alexandria spre utilizare în scopul colectarii de la populaţie a echipamentelor 
electrice si electronice scoase din uz; 

       -      să amplaseze reclame, inclusiv reclame luminoase, pentru a informa locuitorii despre existenţa, scopul 
și activitatea desfășurată în acel loc; 
       -     să asigure în baza contractelor pe care le va încheia cu firme specializate transportul echipamentelor 
electrice și electronice preluate de la populatie către centre de recrutare;  

-   să suporte toate costurile generate de organizarea si desfășurarera activitaţii de colectare de la 
populaţie a echipamentelor electrice și electronice, incluzând, dar nelimitându-se la cheltuieli cu 
personalul, energie, transport, promovare etc; 

-     să primească de la populaţie în mod gratuit astfel de echipamente scoase din uz; 
-     dimpotrivă, Ecotrans Danara S.R.L. își rezervă dreptul ca, in baza colaborarilor pe care le are stabilite 
cu producatorii și comercianţii, să acorde persoanelor care predau echipamente electrice si electronice 
scoase din uz, vouchere cu care aceștia să poată obţine reduceri de preţ la achiziţionarea unor produse 
noi de același gen; 

-     se obligă să reflecte corect in evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale 
cooperarii stabilite prin prezentul contract, pe toata durata derularii lui; 

-     se obligă să specifice, pe durata cooperarii, pe afișe, panouri, cataloage, alte materiale publicitare, 
faptul că activitaţile de colectare a echipamentelor electrice și electronice au fost realizate impreuna și cu 
sprijinul Municipiului Alexandria.       

-              
ART.4.  ÎNCETAREA  CONTRACTULUI 
4.1. Prezentul contact încetează de drept, fără a fi necesară intervenția unui tribunal arbitrar sau a unei instanțe 
judecătorești, în urmatoarele cazuri: 

- prin restituirea bunului de catre ASOCIATUL SECUND inaintea termenului prevazut in contract; 
- prin reziliere, in cazul nerespectării obligaţiilor de catre ASOCIATUL SECUND 
- prin trecerea timpului prevăzut in contract. 

4.2. La data expirării perioadei de folosința gratuită, bunurile transmise și investițiile realizate vor trece in 
proprietatea publică de interes local al municipiului Alexandria. 
4.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părţi cu 
cel putin 5 zile înainte de data la care încetarea urmeaza să-și producă efectele. 
4.4. Alte cauze: 

-  în cazul unui interes major al comunităţii locale sau în cazul unui interes naţional; 
 

ART. 5. FORŢA MAJORA 
5.1.Forţa majoră exonerează părțile de răspundere in cazul executării necorespunzatoare sau cu întarziere a 
obligațiilor asumate prin contract. 
5.2.Prin forţă majoră seîntelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil si insurmontabil, care 
aparut dupa încheirea contractului, împiedică parțile să-și execute obligațiile asumate. 
5.3.Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți in termen de 5 zile de la producerea 
evenimentului și să își ia toate măsurile posibile in vederea limitării consecințelor lui. 
5.4.La dispariţia cazului de forţă majoră, condițiile prezentului contract reintră în vigoare. 
 
ART.6. LITIGII  
6.1. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre 
soluționare instanțelor judecătorești competente. 



 
ART.7. DISPOZIȚII FINALE 
7.1. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie in norme cu caracter tehnic, 
financiar si administrativ. 
7.2.  Prezentul contract se încheie in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
Prezentul contract a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte,  astazi, 

................................., data semnării 

        ASOCIAT PRIM                                                                                      ASOCIAT SECUND 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                        ECOTRANS DANARA S.R.L. 
                 PRIMAR,                                                                                      DIRECTOR COMERCIAL, 
         Victor  DRĂGUŞIN                                                                                 Adina PĂTRULESCU 
 

PREŞEDINTE DE SEDINTA 
CONSILIER, 

Silvia COBÂRLIE 



 
 

JUDEȚUL TELEORMAN                                                              ANEXA nr. 1 la Contractul de asociere 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                     
CONSILIUL LOCAL                                                                                                               
 
 
 

LISTA 
 

CU ELEMENTELE TERENULUI PROPUS A FACE OBIECTUL ASOCIERII MUNICIPIULUI 
ALEXANDRIA CU ECOTRANS DANARA S.R.L. 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

ADRESA TERENULUI SUPRAFAŢA TEREN 
mp 

CATEGORIA DE 
FOLOSINŢA 

1 Str. Libertaţii nr. 505 500,00 C.C. 

 
 
 
 
 

                                                           
 

 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

           MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                                                                                                                            

      
    

    
 
         

    

Teren situat în mun. Alexandria, str. Libertății, nr. 505,            
jud. Teleorman 

Anexa nr. 2 la 
Contractul de asociere 

 
 

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 
 

Suprafață de teren = 500,00 m.p.  

 

 

 



 

 
  
 

 

 
 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                           
   STR. LIBERTĂȚII, NR. 505  Anexa nr. 3  la 

Contractul de asociere 

 

PLAN DE SITUAȚIE NR. 1 

 

   SUPRAFATĂ TEREN = 500 mp 

    

    

    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 








