
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

  

  

HOTĂRÂRE 

  

Priveşte: încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu  ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în vederea 

implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria. 

  
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, având în 

vedere: 

-      referatul de aprobare nr.  81633/24.09.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

-      raportul comun de specialitate nr.  81634/24.09.2022 al  Direcției Economice- Biroul Cultură, 

Sport, Tineret și Direcției Juridic- Comercial; 

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

municipiului Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 17 din 09 februarie 2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 34 din 28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-

artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria pe anul 2022; 

-       prevederile art. 129, alin(1) , alin.(9) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

al României, cu modificările si 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 OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările si 

completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în vederea 

implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria, in luna octombrie 2022. 

Art. 2. Se aprobă calendarul/ graficul de activități pe anul 2022, aferent Protocolului de Colaborare 

între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIAȚIA “ IVAN 

PATZAICHIN – MILA 23”, conform anexei care face parte integrantă din prezența hotărâre. 

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Protocolului de Colaborare. 

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

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului 

Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice, asociației “ IVAN PATZAICHIN – MILA 

23” , pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER,                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

      COBÂRLIE Silvia                                                                                      Alexandru Răzvan CECIU 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 295 din 28   septembrie 2022 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  

  NR.  81633/ 24.09.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Cu privire la incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – 

MILA 23” in vederea implementarii proiectului „ Descoperă Rowmania” in municipiul 

Alexandria. 

 

 

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

apartenența la comunitate și în spiritul deschiderii manifestate și a preocupării constante pentru o 

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

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

realizarea de activități, proiecte și evenimente culturale în municipiul nostru. 

 Acest lucru a avut că rezultat mărirea numărului de manifestări culturale desfășurate în 

municipiul nostru, dar și ridicarea nivelului calitativ al acestora. 

 Din perspectivele preocupării actuale pentru o viață culturală consistentă, municipalitatea 

nu poate decât să primească cu bucurie propuneri de genul celor avansate de ASOCIAȚIA “ 

IVAN PATZAICHIN – MILA 23”, pe care le apreciem a fi oportune pentru municipiu. 

Propunerea de aprobare a incheierii Protocolului de colaborare este oportună, legală și 

necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: 

incheierea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu  ASOCIATIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” in vederea 

implementarii proiectului „ Descoperă Rowmania” in municipiul Alexandria. 

.Direcția Juridic Comercial împreună cu Direcția Economică prin Biroul Cultură, Sport, 

Tineret va întocmi Raportul de specialitate pe care îl vor susţine în fața Comisiilor de specialitate, 

spre avizare. 

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

  

  

PRIMAR, 

                                                                Victor DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECTIA ECONOMICA 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

Nr.  81634 /24.09.2022 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

  
Cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în vederea 

implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria 

  

   Prin expunerea de motive nr.  81633/24.09.2022 Primarul Municipiului Alexandria propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – 

MILA 23” în vederea implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria. 

           Scopul Protocolului de Colaborare  are în vedere următoarele: 

-  creșterea prestigiului și îmbunătățirea imaginii municipiului Alexandria, creșterea gradului de 

atractivitate al zonei din vecinătatea luciului de apă, dezvoltarea durabilă a zonei prin evidențierea unei 

activități recreaționale care poate fi ușor replicată, promovarea destinațiilor naturale din zona; 

-  educarea și informarea publicului larg, a tinerilor, a autorităților locale, reprezentanți ai societății 

civile și ai comunității de afaceri, precum și a reprezentanților mass- media asupra culturii locale și a 

patrimoniului natural al municipiului Alexandria; 

- are și o puternică componentă educativă( lucrul în echipa și promovarea mișcării în aer liber, a 

activităților și valorilor specifice turismului lent.; 

- elaborarea de programe și proiecte culturale de interes local și național; 

- elaborarea de proiecte culturale și profesionale prioritare; 

-  realizarea de ateliere, școli de vară, work shop-uri pe teme stringente privind dezvoltarea durabilă 

si găsirea de soluții pentru creșterea interesului din punct de vedere turistic și activități ce implică 

dobândirea de către tineri a unei practici în meserii tradiționale specifice; 

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

apartenența la comunitate și în spiritul deschiderii manifestate și a preocupării constant pentru o viață 

culturală bogată, în decursul anilor municipalitatea a sprijinit desfășurarea unor manifestări culturale ale 

căror proiecte au fost prezentate de diferite organizații/ instituții interesate în organizarea și realizarea de 

activități, proiecte și evenimente culturale în municipiul nostru, acest lucru având că rezultat mărirea 

numărului de manifestări culturale desfășurate în Alexandria, dar și ridicarea totodată a nivelului calitativ 

al acestora. 

Din perspectivele preocupării actuale pentru o viață culturală consistentă, municipalitatea nu poate 

decât să primească cu bucurie propuneri de genul celor avansate de ASOCIAȚIA “ IVAN 

PATZAICHIN – MILA 23”, propuneri prezentate în graficul de activități pentru anul 2021, pe care le 

apreciem a fi oportune pentru municipiu. 

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de următoarele 

prevederi de acte normative: 

- prevederile H.C.L. nr. 17 din 09 februarie 2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 34 din 28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-

artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria pe anul 2022; 

-       prevederile art. 129, alin(1) , alin.(9) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al României, cu modificările si completările ulterioare 

  

 

 



Luând în considerare că cele prezentate mai sus sunt legale și s-au făcut în baza 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 modificările si completările ulterioare, s-a întocmit raportul comun de 

specialitate cu privire la privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu  ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în 

vederea implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria, propunem spre 

dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre împreună cu întreagă documentație, Consiliului Local 

al Municipiului Alexandria. 

  

    DIRECȚIA ECONOMICĂ                                             DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

          DIRECTOR EXECUTIV                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

             Haritina GAFENCU                                                            Postumia CHESNOIU       

                   

  

  

  

  

BIROU CULTURĂ, SPORT, TINERET 

Cristian FALUVEGI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Județul Teleorman                                                                   Anexă nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

Municipiul Alexandria                                                                   nr.  295  din 28 .09.2022 

Consiliul Local 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

   

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în Municipiul 

Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont RO61TREZ24A675000591100X deschis la 

Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor DRĂGUŞIN 

       și 

 Asociația „Ivan Patzaichin – MILA 23”, cu sediul în Sat Mila 23, Comuna Crișan, județul Tulcea, având 

cod fiscal RO27839692 reprezentat de Ivan Patzaichin. 

  

Art.1.          SCOP: 

 -       Organizarea unor evenimente anuale, de o zi, de tip festival nautic (concurs canotca 10+1, pe 

un  concept original dezvoltat         de Asociația „Ivan patzaichin – MILA 23”) pe râul Vedea și în 

Parc Pădurea Vedea. 

-          Creșterea prestigiului și îmbunătățirea imaginii municipiului Alexandria, creșterea gradului de 

atractivitate al zonei din vecinătatea luciului de apă, dezvoltarea durabilă a zonei prin 

evidențierea unei activități recreaționale care poate fi ușor replicate, promovarea destinațiilor 

natural din zona 

-          Componentă educativă (lucrul în echipa și promovarea mișcării în aer liber, a activităților și 

valorilor specific turismului lent) 

-          Educarea și informarea publicului larg, a tinerilor, a autorităților locale, reprezentantiai 

societății civile și ai comunității de afaceri, precum și a reprezentaților mass-media asupra culturii 

locale și a patrimoniului natural al municipiului Alexandria.     

  

Art.2.      ROLUL PĂRȚILOR 

 

             2.1. Municipiul Alexandria: 

            - să participe la implementarea proiectului „Descoperă Rowmania” 

            - să pună la dispoziția partenerului informațiile necesare elaborării proiectului 

            -să stabilească, anual,  împreună cu partenerul, un grafic/calendar de lucru 

            - să acorde asistență tehnică, logistică, de infrastructură, sprijin cu personal de specialitate, etc 

necesare implementării proiectului derulat; 

     - să asigure sumele necesare desfășurării în bune condiții a activităților asociației, în limita 

prevederilor bugetare anuale în baza solicitărilor în conformitate cu graficul/calendarul comun de 

activități; 

            - să mediatizeze prin mass media campaniile derulate; 

            -să participe, împreună cu partenerul, la administrarea și derularea activităților 

            -să faciliteze accesul în zonele de pe raza municipiului Alexandria pentru personalul desemnat de 

partener 

            - să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului 

parteneriat și care vor face parte din echipa comună de implementare. 

 

             2.2. Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23” : 



            - să propună anual un grafic/calendar de activități care să fie aprobat ulterior de ambele părți 

            - să participe alături de partener la elaborarea și implementarea proiectului „Descopăr Rowmania”; 

            - să ofere servicii de specialitate și logistică pentru proiectarea și dezvoltarea activităților nautice din 

cadrul proiectului 

            - să participe la realizarea și mediatizarea campaniilor asumate în mod comun; 

            - să ofere suport prin intermediul platformei de comunicare dezvoltată deAsociatia „Ivan Patzaichin-

Milă 23”în cadrul proiectului; 

            - să promoveze, în mod obiectiv, imaginea municipiului Alexandria și să mediatizeze activitățile 

desfășurate în comun 

            - să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului 

parteneriat și care vor face parte din echipa comună de implementare. 

                        

              2.3. Anual părțile vor conveni un calendar/grafic comun de activități prin care se 

materializează/concretizarea prezentului Protocol de Colaborare. 

  

Art.3.      FINANȚAREA PROTOCOLULUI 

 

            Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor bugetare, 

activităţile cuprinse în prezentul protocol. 

 

Art.4.      DURATA PROTOCOLULUI 

 

                 Prezentul protocol intră în vigoare începând de la dată semnării acestuia și continuă pe durata 

nederminata atâta timp cât părțile convin asupra stabilirii graficului comun, anual, de activități. 

 

               NOTĂ : Graficul de activități are caracter orientativ și poate fi modificat/completat cu acordul 

părților, în funcție de priorități. 

  

Art.5.     ÎNCETAREA COLABORĂRII 

 

              Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 

a.                  la expirarea termenului pentru care a fost încheiat protocolul; 

b.                  hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

c.                  cazul de forţa majoră; 

d.                 nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situație în care partea lezată 

poate solicită rezilierea unilaterală a acestuia, printr-o notoficare scrisă cu cel puțîn 15 zile 

înainte de dată rezilierii. 

            

Art.6.      ALTE CLAUZE 

 

Comunicările între colaboratori privitor la modul de desfășurare a activităților prevăzute în Protocol 

se efectuează în scris sau prin corespondență electronică. 

  

Art.7.      LITIGII 

 

 Litigiile de orice fel decurgând din desfășurarea activităților prevăzute în Protocolul de Colaborare, 

se vor soluționa pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanța. 

  

Art.8.      DISPOZIȚII FINALE: 

 



            Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de 

realizare a obiectivelor comune convenite. 

            Acesta  poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea 

convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va 

transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

  

            Încheiat astăzi ……………………., în 2(două) exemplare, toate cu valoare de original, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 

  

 Municipiul Alexandria                                                                     Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23” 

      PRIMAR                                                                                                            Președinte 

   Victor DRĂGUȘIN                                                                                     Ivan PATZAICHIN 

                                                                                                    

  

  

  

         DIRECŢIA  ECONOMICĂ                                          

               Haritina GAFENCU                

  

  

  

  

    DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL 

      Postumia CHESNOIU                  

 

 

 

Biroul  Cultură Sport Tineret 

        Cristian FALUVEGI 

 

 

Președinte de ședința 

Consilier, 

COBÂRLIE Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Județul Teleorman                                                                   Anexă nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 

Municipiul Alexandria                                                                   nr.  295  din 28 .09.2022 

Consiliul Local 

 

CALENDARUL/ GRAFICUL DE ACTIVITĂȚI PE ANUL 2021 

 

Concurs de canotca 10+ 1 

PERIOADA PROPUSA: octombrie 2022 

Descoperă Rowmania - România naturală văzută din 

barcă promovează ecoturismul și principiile sale, cu 

accent pe valorificarea patrimoniului local și a resurselor 

naturale prin intermediul sportului pe apă.   

Nu este doar un model de antreprenoriat social care 

creează comunități durabile, ci și un model de 

comunicare a valorilor naturale, care poate fi replicat și 

în alte arii protejate. Mișcarea este deschisă pentru 

iubitorii apelor și ai mișcării în aer liber, pentru căutătorii 

de aventură și pentru cei care iubesc și protejează natura. 

Presupune organizarea unor competiții de vâslit, care 

reușesc să aducă oamenii mai aproape de apă. Este unul 

din cele mai vechi proiecte desfășurate de Asociația Ivan 

Patzaichin – Mila 23, ajuns la a noua ediție la Tulcea și la 

a opta la nivel național.  

Atelier de reciclare creativa si folosirea 

responsabila a plantelor 

PERIOADA PROPUSA: octombrie 2022 

Orice plantă, chiar şi cele mai sigure şi mai intens 

studiate, poate avea efecte diferite în cazul unor indivizi 

diferiţi, mai ales dacă se depăşeşte doză zilnică 

recomandată (...). Oricât de rare ar fi aceste reacţii 

adverse, este întotdeauna înţelept să să manifestăm 

precauţie când folosim un remediu fitoterapeutic pentru 

prima oară, mai ales când îl administrăm copiilor 

Atelier pentru copii – Atelierul Mobil 

PERIOADA PROPUSA: octombrie 2022 

Atelierul Mobil reprezintă prima lecție de construcție a 

unei bărci. Copiii se familiarizează cu pașii construcției 

canotcii și realizează machete.  

Atelierul Mobil a fost dezvoltat de către Viorel 

Gheorghe, antreprenor, din dorința de a dezvolta un 

proiect menit să ofere copiilor din satele și orașele 

României posibilitatea de a avea parte de momente de 

antrenament, delectare, cercetare si acumularea unor 

cunoștințe importante prin intermediul unui atelier de 

construcție a unei canotci.  

Atelier pentru copii – Atelierul de tobe 

PERIOADA PROPUSA: octombrie 2022 

Realizarea unor activitati cu scopul de a valorifica/ 

revitaliza imaginea culturala a municipiului Alexandria 

sau zone aflate intr- un con de umbra, in viata 

comunitatii, cu BALASA PERCUSSION GROUP 

Realizare Street Art  

PERIOADA PROPUSA: octombrie 2022 

Realizarea unui Graffiti de 10 mp intr-un loc si cu o tema 

stabilita de comun acord. 

 

 

Președinte de ședința 

Consilier, 

COBÂRLIE Silvia 
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