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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor 

activităţi in cadrul Programului Spaţii Verzi, Componenta – Spaţii Verzi Urbane 2019 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 10314/13.05.2019 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  Asociaţia Pro 

Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului 

Spatii Verzi, Componenta – Spaţii Verzi Urbane 2019, în urma solicitării acestora de a 

încheia un contract de asociere. 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin adresa nr. 45/23.04.2019 înregistrată la institutia noastra cu nr. 9546/03.05.2019 Asociatia 

Pro Mediu Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria,  Judeţul Teleorman a solicitat încheierea unui 

acord de parteneriat cu Municipiul Alexandria, în scopul susţinerii şi realizării unor acţiuni şi activităţi in 

cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019 - proiectul ”Creatori de fapte 

verzi”.  

Asociatia Pro Mediu Teleorman este o asociatie profesionala, independenta, autonoma, 

apolitica, nonprofit, cu patrimoniu propriu, constituita in temeiul  O.G. nr. 26/2000 privind 

asociatii si fundatii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Scopul proiectului urmăreşte promovarea unui stil de viata sanatos, prin dezvoltarea metodelor 

de educatie nonformala in randul elevilor din Alexandria, sprijiniti de comunitatea locala. 

Activitatea de baza a proiectului consta in amenajarea si ecologizarea spatiului verde din incinta 

Scolii Gimnaziale nr. 6 Alexandria si activitati creative prin educatie ecologica.  



 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

          Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

- Art.36, alin.7, lit. „a” din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 2, lit. „e” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţii si fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

4. CONSIDERATII ECONOMICE 

Sprijinul financiar solicitat in aceasta asociere este de 5.000 lei si constă in: 

- asigurarea contravalorii transportului a unui grup de 25 voluntari in cadrul activitatii de 

instruire ”Colectarea selectiva a deseurilor”, in localitatea Moeciu. 

- asigurarea contravalorii transportului a grupului de voluntari in cadrul activitatii de 

documentare : Simfonia lalelelor-Pitesti 

Pentru sustinerea acestui proiect Asociatia Pro Mediu Teleorman are un aport financiar in suma 

de 13.150 lei. 

Sprijinul financiar se va efectua din bugetul local al municipiului Alexandria - secţiunea 

de funcţionare de la capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie. 

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la „Asocierea 

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu 

Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, 

Componenta – Spatii Verzi Urbane 2019”, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie 

va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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