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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor  

dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2017 

 

 

   

 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 

XXII-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 2017, au fost aprobate prin H.C.L. nr. 18 din 29 martie 2017 si cuprinde si organizarea 

manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2017. 

 Programului privind organizarea manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 

2017, 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” 2017 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 25 august – 27 august 

2017. 

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” 2017. 

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

Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

      

 

 

PRIMAR, 

Victor Dragusin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Priveste: organizarea manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2017  

 

 

 Prin expunerea de motive nr. 15924/19.06.2017 Primarul Municipiului Alexandria propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii manifestarilor prilejuite de „Zilele 

Municipiului Alexandria” in anul 2017. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea 

Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea unui  deviz estimativ de cheltuieli si a unei 

comisii de organizare, precum si a perioadei de desfasurare 22 august – 01 septembrie 2017. 

In aceasta perioada in municipiul Alexandria se vor desfasura „Zilele Municipiului Alexandria”, 

eveniment ce cuprinde spectacole, competitii sportive, concursuri, premieri ale elevilor olimpici la 

concursurile nationale  si multe alte evenimente la care pot participa cetateni ai municipiului Alexandria 

indiferent de varsta si ocupatie. 

  

2. Analiza economica si tehnica 

      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 

XXIII-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 2017, au fost aprobate prin H.C.L. nr. 19 din 26.01.2017 si cuprinde si organizarea 

manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului Alexandria” 2017. 

Finantarea cheltuielilor pentru organizarea „Zilelor Municipiului Alexandria” 2017 se face de la 

bugetul local, din sume provenite in principal din sponsorizari cuprinse la capitolul 67.02 “Cultura, 

recreere si religie”.  

Devizul estimativ privind organizare manifestarilor dedicate  „Zilelor Municipiului Alexandria” 

2017 - Editia a  XXIII-a, cuprinde urmatoarele cheltuieli: 

 

- Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestarilor cultural artistice                 232.000 lei 

- Cheltuieli ocazionate de organizarea manifestarilor sportive si de tineret           108.000 lei 

- Cheltuieli ocazionate de prezenta delegatiilor oficiale prezente la manifestari  



(cheltuieli de masa, cazare si protocol)                                                                       25.000 lei  

- Focuri de artificii                                                                                                    25.000 lei 

- Alte cheltuieli                                                                                                         10.000 lei 

TOTAL :              400.000 lei 

 

Pentru buna desfasurare a acestor manifestari propunem aprobarea unei comisii de organizare 

formata din: 

AUGUSTIN IOAN - Viceprimar – presedinte, 

CRISTIAN FALUVEGI - referent - Biroul cultura, sport, tineret, 

DELCEA EUGEN – Sef Serviciu Informatica, Dispecerat, 

STANCIU VIOLETA – inspector – Biroul cultura, sport, tineret, 

GEORGESCU SORIN - referent - Biroul cultura, sport, tineret 

 

3. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata pe prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,d”  din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 

completarile  ulterioare si a prevederilor H.C.L. nr. 19 / 26.01.2017 privind aprobarea principalelor 

manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria pe anul 

2017. 

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

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit raportul comun de 

specialitate cu privire la aprobarea organizarii manifestarilor prilejuite de „Zilele Municipiului 

Alexandria” 2017. 

 

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

Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

  

Directia Buget Finante, Taxe si Impozite                        Directia Administratie Publica Locala 

 

                    Director,                                                                                 Director, 

               Haritina Gafencu                                                                  Rodica Baicu 

 

 

 

 

Biroul Cultura, Sport, Tineret 

Cristian Faluvegi 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


