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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Privind : organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA COPILULUI” , 

 in municipiul Alexandria 

 

      Ziua Copilului, numită şi Ziua Internaţională a Copilului, este sarbatorita în multe ţări , printre 

care  si   România , la data de 1 iunie. 

     Aşadar, 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să 

primească cadouri, să se distreze împreună. În această zi, fiecare dintre noi îşi aminteşte 

de momentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se cu gândul în trecut sau retrăind-o prin ochii 

oricărui copil. 

      Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne bucurăm de fiecare zi 

şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sarbatorim alături de copiii, nepoţii, fraţii sau vecinii noştri şi să 

ne lasăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple sau … să nu uităm de copilul din noi. Aşadar, această 

zi este un bun prilej pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai frumoasă iluzie” 

… copilăria. 

      1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului trebuie să însemne multe bucurii pentru copii, baloane 

colorate, jucării, dulciuri, hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri, prietenii noi, generozitate, 

dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe asfalt, filme, urări, 

felicitări. 

      Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua Copilului. Oricare dintre noi, 

copil sau adult, are voie să se simtă copil şi chiar este necesar ca macăr o dată pe an să lăsăm în 

urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat şi să simţim că ludicul înfloreşte în inimile noastre. 

       Evenimentele culturale, mai ales cele din perioada în care trăim, au rolul de a reflecta societatea 

contemporană. Tot mai mulți dintre noi ne  dedicăm unei cauze, ne asumă o misiune socială pe care 

o urmărim în munca noastra. De aceea, participarea la evenimente culturale ne poate ajuta tot mai 

mult nu doar să interacționăm cu frumosul, ci și să înțelegem lumea din jurul nostru. 

       Participarea activă la viața culturală este , fără îndoială, un aspect important în dezvoltarea 

personală a locuitorilor municipiului. Aceasta se datorează faptului că, prin intermediul culturii, 

avem ocazia de a cunoaște mai bine societatea contemporană și de a ne îmbogăți substanțial 

cunoștințele si valorile. 

        Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

elaborarea de către Direcţia Economica  prin Compartimentul Cultură Sport Tineret împreună cu 

Directia Juridic Comercial următorul proiect de hotărâre, privind :  organizarea si desfasurarea 

actiuniii „ZIUA  COPILULUI” , in municipiul Alexandria. 

Proiectul de hotărâre, însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 


