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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

Privește: stabilirea amplasamentului unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri  

și acceptarea donației domnului Florea Gabriel 

 

 

 Având în vedere solicitarea domnului Florea Gabriel înregistrată la Primăria municipiului 

Alexandria cu nr. 20558 din 25 septembrie 2018 privind donarea unui monument dedicat Centenarului 

Marii Uniri; 

Ținând seama de faptul că la data de 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, 

procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în 

cuprinsul aceluiași stat național, România.  

Conform descrierii sculptorului Popa Nicolae Ovidiu, monumentul este o compoziție formată din 

cinci persoane alăturate ce realizează o forma unitară dispusă astfel: trei persoane în uniforme specifice 

soldaților din Primul Război Mondial, purtând în mâini puști orientate către înainte, în poziție de asalt și 

două persoane (soldați), în partea opusă (spate). Acestea din urmă aflându-se într-o situație ce descrie un 

moment dramatic, un personaj în poziție verticală își susține un camarad care și-a data viața în luptă, 

simbolizând jertfa generala a poporului dar și jertfa supremă a acelora care au căzut la datorie. Personajul 

care-l susține poartă în mâna dreaptă o goarnă, simbolizând  chemarea și îndemnul perpetuu de înaintare 

și apărarea granițelor țării. Compoziția în general exprimă determinarea, curajul de care au dat dovadă 

soldații și întregul popor, dar și jertfa, unitatea și dorința de izbândă.  

Conform art. 984 și 985 din Legea 287 / 2009 privind Codul Civil, donația este contractul prin 

care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea 

celeilalte părți, numită donator. 

 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Arhitectul 

Şef a unui proiect de hotărâre cu privire lastabilirea amplasamentului unui monument dedicat 

Centenarului Marii Uniri și acceptarea donației domnului Florea Gabriel. 

Urmează ca, în conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) șiart. 121 alin. (3) din Legea 

nr.215/2001 a Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare 

proiectul de hotărâre împreună cu solicitarea domnului Florea Gabriel, să fie supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 
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