
ROMÂNIA 

JUDEȚULTELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIULLOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

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

Direcția de Asistență Socială Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv 

Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei 

 

ConsiliulLocalalmunicipiuluiAlexandria,judeţulTeleormanîntrunitînsedinţaordinară,avândînvedere

: 

- Referatul de aprobare nr.80702/19.09.2022al Primarului Municipiului Alexandria; 

- Raportul comun de specialitate nr. 80703/19.09.2022 întocmit de Direcția Economică și Direcția 

Juridic Comercial; 

- referatul nr. 10123/19.09.2022al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială 

Alexandria; 

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

Alexandria;  
- adresa nr.450/06.09.2022 a Grădiniței cu P.P. nr. 6 Alexandria; 

- adresa nr.541/12.09.2022 aGrădiniței cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. e) și alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art.139 alin. (1), alin (3) lit. f) și alin(5) și ale art.196 

alin(1)lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Alexandria, Direcția de Asistență Socială Alexandria cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv 

Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei. 

Art.2. Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local 

al Municipiului Alexandria,  Direcția de Asistență Socială Alexandria șiGrădinița cu P.P. nr. 6 

Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria, conform anexei care face parte 

integrantă din prezența hotărâre. 

Art.3.Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Contractul de asociere. 

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria,prezența hotărâre va fi transmisă 

Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 

Alexandria,Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Grădiniței cu 

P.P. nr. 6 Alexandria și Grădiniței cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria,pentru cunoaștereșipunere în 

aplicare. 

 
 

   PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER ,                                                                         SECRETAR GENERAL, 

Silvia COBÂRLIE                                                                         AlexandruRăzvan CECIU 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA  

Nr. 283 din 28 septembrie 2022 

 

 



 

JUDEȚULTELEORMAN                                                                                        Aprobat, 

CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                            Primar 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                  Victor Drăgușin        

NR. 10123/19.09.2022 

 

 

 

R E F E R A T 

 

Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, 

Direcția de Asistență Socială Alexandria cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv 

Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei  

 

 

Prin adresa nr. 450/06.09.2022, înregistrată la instituția noastră sub 

nr.9681/08.09.2022,Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandriaa solicitat sprijin pentru asigurarea transportului 

hranei întrelocația din str. 1907, nr. 45 șilocația din str. Libertății, nr. 1. 

Prin adresa nr. 541/12.09.2022, înregistrată la instituția noastră sub nr.9798/13.09.2022, 

Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria a solicitat sprijin pentru asigurarea transportului hranei 

întrelocația dinstr. Libertății, nr. 1 șilocația din str. Ion Creangă, nr. 31. 

Grădinițele cu P.P. nr. 6 și ”Ion Creangă” nu dispun de mijloc de transport autorizat sanitar 

veterinar pentru transferul hranei de la locația unde se pregatește hrana la locațiile unităților de 

învățământ aflate în subordinea lor. 

În consecință, s-a solicitat sprijin din partea Direcției de Asistență Socială Alexandria pentru 

transportul hranei cu autoturismul din dotare, utilizat în cadrul Cantinei de ajutor social. 

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 9 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care să 

fie supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria, privind 

asociereaMunicipiuluiAlexandriaprinConsiliulLocalalMunicipiuluiAlexandria, Direcția de Asistență 

Socială Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” 

Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei . 

 

 

 

        Director executiv,                                  Șef serviciu  

                                                               Resurse Umane, Juridic, 

                   Doina  Nedea               Carmen-Andreea Erzec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 80702/19.09.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind asociereaMunicipiuluiAlexandria 

prin Consiliul LocalalMunicipiuluiAlexandria, Direcția de Asistență Socială Alexandria  

cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria,  

în vederea asigurării transportului hranei  

 

 
Prin adresele nr. 450/06.09.2022 și nr. 541/12.09.2022, Grădinițele cu P.P. nr. 6 și ”Ion 

Creangă” au solicitat sprijin pentru asigurarea transportului hranei. 

Unitățile de învâțământ mai sus menționate nu dispun de mijloc de transport autorizat sanitar 

veterinar pentru transferul hranei de la locația unde se pregatește hrana la locațiile unităților de 

învățământ aflate în subordinea lor. 

În consecință, s-a solicitat sprijin din partea Direcției de Asistență Socială Alexandria pentru 

transportul hranei cu autoturismul din dotare, utilizat în cadrul Cantinei de ajutor social. 

Prin referatul nr. 10123/19.09.2022 al Direcției de Asistență Socială Alexandria, s-a propus 

asocierea MunicipiuluiAlexandriaprinConsiliulLocalalMunicipiuluiAlexandria, Direcția de Asistență 

Socială Alexandria cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” 

Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei. 

Propunerea de asociere este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile art. 

136alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,propunurmătorulproiectdehotărâre:”Proiect de hotărâre privind 

asociereaMunicipiuluiAlexandriaprinConsiliulLocalalMunicipiuluiAlexandria, Direcția de Asistență 

Socială Alexandria cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” 

Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei ”. 

DirecțiaJuridicComercialîmpreunăcuDirecțiaEconomicădin cadrul U.A.T. mun. Alexandria 

vorîntocmiraportulcomun de specialitate care va fi susținut la comisiile de specialitatespreavizare. 

Dupăîntocmirearaportuluicomun de specialitateșiavizarea de cătrecomisiilemaisusmenționate, 

proiectul de hotărâre, însoțit de referatul de aprobare, raportulcomun de specialitateșiavizulcomisiilor 

respective va fi prezentatspredezbatereșiaprobareConsiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

VictorDRĂGUȘIN 



 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECȚIAECONOMICĂ 

DIRECȚIAJURIDICCOMERCIAL 

Nr. 80703/19.09.2022 

 

 

 

RAPORTCOMUNDESPECIALITATE 

 

cu privire laasociereaMunicipiuluiAlexandriaprinConsiliulLocalalMunicipiuluiAlexandria, 

Direcția de Asistență Socială Alexandria cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu 

P.P. ”Ion Creangă” Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei  

 

 

Prin Referarul de aprobare nr. 80702/19.09.2022, Primarul Municipiului Alexandria 

propuneelaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Direcția de Asistență Socială Alexandria cuGrădinița cu 

P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria, în vederea asigurării 

transportului hranei . 

Grădinițele cu P.P. nr. 6 și ”Ion Creangă” nu dispun de mijloc de transport autorizat sanitar 

veterinar pentru transferul hranei de la locația unde se pregatește hrana la locațiile unităților de 

învățământ aflate în subordinea lor. 

În consecință, s-a solicitat sprijin din partea Direcției de Asistență Socială Alexandria pentru 

transportul hranei cu autoturismul din dotare, utilizat în cadrul Cantinei de ajutor social. 

Prin referatul nr. 10123/19.09.2022 al Direcției de Asistență Socială Alexandria, s-a propus 

asocierea MunicipiuluiAlexandriaprinConsiliulLocalalMunicipiuluiAlexandria, Direcția de Asistență 

Socială Alexandria cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” 

Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei. 

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

O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare. 

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art. 136 alin.1 din O.U.G. nr. 

57/2019 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 privind asocierea 

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Direcția de Asistență 

Socială Alexandria cuGrădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” 

Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei . 

 

 

DIRECȚIAECONOMICĂ                                  DIRECȚIAJURIDICCOMERCIAL 

DIRECTOREXECUTIVDIRECTOREXECUTIV 

Haritina GAFENCU PostumiaCHESNOIU 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEȚUL TELEORMAN                            ANEXĂ LA 

CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA  H.C.L. NR. 283/28.09.2022 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA  GRĂDINIȚA CU P.P. _____________ALEXANDRIA 

NR. ________/_________2022                                   NR. ________/_________2022 

 

D.A.S. ALEXANDRIA 

NR. ________/_________2022 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

PĂRȚILECONTRACTANTE 

 

MUNICIPIULALEXANDRIA,prin Consiliul Local alMunicipiuluiAlexandria,Direcția de Asistență 

Socială Alexandria, cu sediul în municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.139,cod140030,județul 

Teleorman,cod fiscal   4652660 ,telefon    0247/317732 ,fax0247/317728,cont IBAN 

__________________________________, deschis la Trezoreria Alexandria,reprezentat de Victor 

DRĂGUȘIN,în calitate de Primar,pe deoparte, numit în continuare și ASOCIATPRIM 

     și GRĂDINIȚA CU P.P. ___________________ ALEXANDRIA, cu sediul în mun. Alexandria, 

str. _________________________, nr._____, jud. ______________,cod fiscal____________,cont 

IBAN_________________________________,deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentată 

de_____________________, în calitate de _________________________, numit în continuare 

ASOCIATULSECUND 

 

 

ART.1.OBIECTULCONTRACTULUI 

 Prezentul contract are că obiect asocierea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Direcția de Asistență Socială Alexandria cu 

Grădinița cu P.P. __________________ Alexandria, în vederea asigurării transportului hranei . 

 În acest sens ASOCIATUL PRIM, va pune la dispoziție mijlocul de transport autorizat sanitar-

veterinar din dotarea Direcției de Asistență Socială Alexandria, în vederea transferului hranei 

întrelocația din str. ___________________, nr. _____ și locația din str.____________________, nr. 

_____. 

 

 

ART.2.DURATACONTRACTULUI 

 Prezentul contract intră în vigoare începând cu dată semnarii _______________ și produce 

efecte pe perioada anului școlar _________________. 

 
 

ART.3.OBLIGAȚIILEPĂRȚILOR 

3.1. ASOCIATUL PRIM, MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria,Direcția de Asistență Socială Alexandria, are următoarele obligații: 

a) să asigure mijlocul de transport autorizat sanitar-veterinar din dotarea Direcției de Asistență 

Socială Alexandria, de 2 (două) ori pe zi, dimineața și la prânz; 

b) să asigure cheltuielile necesare cu funcționarea și consumul de combustibil în trafic urban 

pentru mijlocul de transport; 

c) să dispună încetarea asocierii în situaţia în care cealaltă parte nu îşi respectă obligaţiile. 

3.2. ASOCIATUL SECUND,Grădinița cu P.P. __________________are următoarele obligații: 

a) Să nu utilizeze mijlocul de transport pus la dispoziție în alt scop decât cel convenit de părți; 

b) Să asigure recipiente corespunzătoare; 

c) Să respecte programul stabilit de părți. 

 

 

 

ART.4.RĂSPUNDEREACONTRACTUALĂ 



Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul 

contract, părțile răspund potrivit prevederilor legale. 

 

ART.5.FORȚĂMAJORĂ 

5.1. Forță majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu 

întârziere a obligațiilor asumate prin contract. 

5.2. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voință părților,imprevizibil și 

insurmontabil, care apărut după încheirea contractului, împiedică părțile să-și execute 

obligațiileasumate. 

5.3. Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile 

producere evenimentului și să își ia toate măsurile posibile în vederea limităriiconsecințelor lui. 

5.4. La disparita cazului de forță majoră, condițiileprezentului contract reintră în vigoare. 

 

ART.6.LITIGII 

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 

spre soluționare instanțelor judecătorești competențe. 

 
 

ART.7.DISPOZIȚIIFINALE 

7.1. Prevederile prezentului contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme 

cucaracter tehnic,financiar șiadministrativ. 

7.2. Prezentulcontractseîncheieîn2(două) exemplare,câteunul pentrufiecareparte. 

7.3. Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi _________, în 2 (două) exemplare originale câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

MUNICIPIULALEXANDRIA                     GRĂDINIȚA CU P.P. ______________ALEXANDRIA 

PRIMAR, Director, 

 

 

Direcția Economică 

Director executiv, 

 

 

DirecțiaJuridic,Comercial 

Director executiv, 

 

 

D.A.S. ALEXANDRIA 

Director executiv, 

 

 

 

Șef serviciu Financiar-Contabilitate 

 

 

Consilier juridic,  

Președinte de ședințaConsilier, 

Silvia COBÂRLIE 
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