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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Privind: aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” 2017 prin acordarea 

unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la căsătorie 

 

 

 

         Viaţa cultural-socială a municipiului Alexandria se îmbogăţeşte an de an prin marcarea 

unor manifestări diverse. Şi anul acesta municipalitatea organizează evenimentul „ Nunta de Aur” 2017 

un eveniment emoţionant la care sunt invitate să ia parte cuplurile din municipiul Alexandria care au 

împlinit 50 de ani de căsnicie neântreruptă sau urmează să-i împlinească pe parcursul anului. 

         Având în vedere că acest eveniment din viaţa unei familii reprezintă un lucru deosebit de 

care nu toţi au şansa de a se bucura, considerăm ca o datorie morală să sărbătorim persoanele 

vârstnice care au trăit, au muncit şi şi-au întemeiat o familie în municipiul Alexandria, dovedindu-le 

prin aceasta respectul pe care îl avem pentru ei şi pe care îl merită din plin. 

         În vremurile tumultoase pe care le parcurgem, noţiunea de familie şi-a pierdut din 

însemnatatea sa, din respectul ce trebuie să şi-l poarte cei doi soţi. Societatea evoluează prin familie 

iar respectul şi încrederea sunt doua repere esenţiale rezistării în timp a familiei. 

         Aşa cum statul Roman ocroteşte căsătoria şi familia, Primăria Municipiului Alexandria ca 

drept recunoştinţa şi respect pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au reuşit să 

treacă peste toate încercările şi obstacolele vieţii  acorda „Diploma de fidelitate” la care se vor adăuga 

şi premii în valoare de 300 de lei pentru fiecare familie. 

        Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

elaborarea de către Direcţia Buget Finanţe, Taxe şi Impozite,Compartimentul Cultura Sport Tineret a 

unui proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” prin acordarea 

unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. 



        Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


