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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor  

dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2018 

 

   

 In viata unui oras anumite date din calendar primesc o incarcatura simbolica. Majoritatea 

municipiilor din Romania organizeaza ample manifestari, sub denumirea generica de Zilele Orasului.  

 Organizarea manifestarilor prilejuite de „ Zilele Municipiului Alexandria” a ajuns anul acesta la  a 

XXIV-a editie, manifestari cu incarcatura istorica si simbolica pentru comunitatea noastra, care se bucura 

de participarea a zeci de mii de alexandreni si nu numai.  

Principalele manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 

municipiul Alexandria pe anul 2018, au fost aprobate prin H.C.L. nr. 13 din 31 ianuarie 2018 si 

cuprinde si organizarea manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2018. 

 Programului privind organizarea manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 

2018, cuprinde actiuni si activitati diverse dedicate tuturor categoriilor de varsta consumatori ai actului 

de cultura, sport si divertisment. 

Finantarea cheltuielilor pentru organizarea “Zilelor Municipiului Alexandria” 2018 se 

face de la bugetul local, din sume provenite in principal din sponsorizari cuprinse la capitolul 

67.02 “Cultura, recreere si religie”.  

Pentru buna desfasurare a acestor manifestari propunem aprobarea unui  deviz estimativ 

de cheltuieli si a unei comisii de organizare, precum si a perioadei de desfasurare 29 august – 02 

septembrie 2018. 

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

aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  



propun elaborarea de catre Compartimentului Cultura, Sport, Tineret din cadrul Directia Buget 

Finante, Taxe si Impozite, impreuna cu Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de 

hotarare pentru aprobarea organizarii manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului 

Alexandria” 2018. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

      

 

 

PRIMAR, 

Victor Dragusin 

 

 

 

 


