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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Privind : modificarea Anexa la HCL nr. 282/ 25 octombrie 2018, privind organizarea 

„Festivalului de colinde,  traditii si obiceiuri de iarna- editia a IV-a”,  

in Municipiul Alexandria 

 

In ultimii ani se pierd tot mai multe obiceiuri si traditii originale romanesti, in acest scop ne-

am propus sa initiem acest festival care sa cultive interesul in randul tinerei generatii pentru 

colindele, traditiile si obiceiurile autentice romanesti, precum si sa stimulam implicarea directa a 

copiilor si tinerilor in desfasurarea de manifestari culturale in municipiul nostru. 

Obiectivele festivalului sunt: 

- cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc;  

- cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;  

- păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.  

- descoperirea şi culegerea de folclor autentic 

         Fiecare individ are un talent înăscut sau format, când indivizii sunt copii cu talent, copii care 

din diferite motive sociale sau emoţionale nu sunt cunoscuţi comunitatea, instituţiile abilitate 

încearcă prin diferite forme (concursuri, festivaluri etc.) să descopere aceste mici izvoare de talent 

care mai târziu sprijiniţi şi îndrumaţi, reuşesc să devină reprezentativi pentru zona din care provin si 

sa ne reprezinte la nivel national si international cu traditiile noastre autentice. 

         Avand in vedere complexitatea acestor manifestari propun desfasurarea „Festivalului de 

colinde,  traditii si obiceiuri de iarna- editia a IV-a” pe doua sectiuni, una de colinde si una de 

traditii si obiceiuri de iarna. 

          Direcţia Economica prin Compartimentul Cultură Sport Tineret organizează şi îndrumă aceste 

activităţi, asigură promovarea evenimentelor organizate în scopul atingerii publicului de toate 

vârstele şi urmăreşte buna desfăsurare a acestora, stabileşte necesităţile, oportunitatea şi legalităţile 

angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

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

publice locale, republicat, 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: modificarea Anexa la HCL nr. 282/ 25 octombrie 2018, privind 

organizarea „Festivalului de colinde,  traditii si obiceiuri de iarna- editia a IV-a”,  

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 


