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Priveste: asocierea Municipiului Alexandria cu SC CENTRAL PEDRO IMPEX SRL in 
vederea organizarii „Cupei Municipiului Alexandria la pescuit-crap” 

 
   Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 9763 din 24 aprilie 2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul comun de specilaitate  nr. 9764 din 24 aprilie 2013 al Directiei Administratie 

Publica Locala si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 
-adresa nr.8822 din 15 aprilie 2013 a SC CENTRAL PEDRO IMPEX SRL; 
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
-prevederile art. 36, alin. (7), lit.”a” din legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,   

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si (2), lit. „f”  si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. Se aproba asocierea Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, 

strada Dunarii, nr.139, cod 140030, reprezentat de Victor DRAGUSIN, in calitate de Primar cu 
SC CENTRAL PEDRO IMPEX SRL in vederea organizarii in comun a concursului „Cupei 
Municipiului Alexandria la pescuit-crap”. 

 Art.2. Se aproba contractul de asociere dintre Consiliul Local al municipiului Alexandria 
prin Municipiul Alexandria si SC CENTRAL PEDRO IMPEX SRL prevazut in anexa nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare .  

 Art.3. Se aproba regulamentul concursului conform anexei nr. 2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 Art.4.  Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de 
asociere. 
   Art.5. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa  Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite pentru cunoastere, SC CENTRAL 
PEDRO IMPEX SRL si Compartimentului Organizare si monitorizare activitati culturale, 
sportive si relatii tineret pentru cunoastere si punere in aplicare. 
 

 
 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 
 CONSILIER,                                                                SECRETAR, 

 
               Popescu Dumitru-Dan                  Jr. Iulian Purcaru  

 
 
 

ALEXANDRIA 
Nr. 97 din 29 aprilie 2013  


