
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: organizarea si desfășurarea Concursului „Verde-Liber, Roșu-Stop” , 
in Municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 8744 din 05.04.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 8745 din 05.04.2021 al Direcţiei Economice şi Direcției 

Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- HCL nr. 25/24.01.2021 privind aprobarea „Principalelor manifestări cultural – artistice, 

sportive și de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2021”
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d” din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului “Verde – Liber, Roșu - Stop” în 
municipiul Alexandria în perioada mai – iunie 2021.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de concurs conform anexei care face parte integrantă din 
prezența hotărâre.

Art.3 Prin grijă Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

ENE Ionela Cornelia Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 104   din  23 aprilie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 8745 din 05 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE

Privind : organizarea si desfășurarea Concursului „Verde-Liber, Roșu-Stop” , 
in Municipiul Alexandria

Prezentul proiect de hotărâre are că scop organizarea și desfășurarea unui concurs adresat 
copiilor din grupa mare a grădinițelor din municipiul Alexandria care va pune în practică 
cunoștințele acumulate în timpul prezentărilor de educație rutieră.

Direcţia Economică prin Compartimentul Cultură Sport Tineret organizează şi îndrumă aceste 
activităţi, asigură promovarea evenimentelor organizate în scopul atingerii publicului de toate 
vârstele şi urmăreşte bună 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. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea organizării și 
desfășurării concursului „ Verde – Stop, Roșu - Stop” , în Municipiul Alexandria

Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDIA
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Nr. 8745 din 05 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: organizarea si desfășurarea Concursului „Verde-Liber, Roșu-Stop” , 
in Municipiul Alexandria

Prin expunerea de motive nr. 8744 din 05 aprilie 2021 Primarul Municipiului Alexandria, 
Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și 
desfășurării Concursului „Verde-Liber, Roșu-Stop” în Municipiul Alexandria.

1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI
Prezentul proiect de hotărâre are că scop organizarea și desfășurarea unui concurs adresat 

copiilor din grupa mare a grădinițelor din municipiul Alexandria care va pune în practică 
cunoștințele acumulate în timpul prezentărilor de educație rutieră, conform anexei care face parte 
integrantă din hotărâre.

2. ANALIZĂ ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ
Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea concursului se vor alocă sume din 

bugetul local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 „Cultură recreere şi religie” precum şi 
din sume provenite din sponsorizări dacă va fi cazul.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui concurs în care se vor 
decerna premii se va realiza pe bază de acte doveditoare.

Direcţia Economică stabileşte necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.

3. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE
Direcţia Economică prin Compartimentul Cultură Sport Tineret organizează şi îndrumă acest 

tip de activităţi - concursuri - festivaluri şi asigură promovarea lor în beneficiul comunităţii, în 
principal al copiilor şi tinerilor spre educarea acestora în domeniul frumosului, al artei.

Bogăţia formelor de manifestări cultural, artistice, sportive şi de tineret demonstrează puterea 
de voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni în care se regăsesc toate categoriile 
sociale.

4. LEGALITATEA
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:



- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și 
alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

Că urmare în conformitate cu prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), 
art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

s-a întocmit raportul comun de specialitate cu privire la aprobarea organizarea și 
desfășurarea Concursului „Verde-Liber, Roșu-Stop” , în Municipiul Alexandria.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Direcţia Direcția,
Economică, Juridic Comercial,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul
Cultură Sport Tineret,

Cristian Faluvegi 



Județul Teleorman Anexă la
Consiliul Local H.C.L. nr104/  23 aprilie 2021

Regulamentul Concursului „Verde-Liber, Roșu-Stop” ,
în Municipiul Alexandria

Prezentul proiect de hotărâre are că scop organizarea și desfășurarea unui concurs adresat 
copiilor din grupa mare a grădinițelor din municipiul Alexandria care va pune în practică cunoștințele 
acumulate în timpul prezentărilor de educație rutieră

Perioada de desfășurare: mai - iunie 2021

Mod de desfășurare :
Concursul se desfășoară pe echipe reprezentative pentru unitatea de învățământ formate din 

câte 5 de elevi pe unitate de învățământ cu personalitate juridică care vor participa la o ștafeta cu 5 
probe:

Înscrierea echipelor în concurs se va face până cel târziu la dată de 17.05.2021 pe baza de fișa 
de înscriere care să conțină tabel nominal cu membrii echipei.

Selecția echipei reprezentative pe unitatea de învățământ revine în sarcina conducerii unității 
de învățământ. Pe durata desfășurării concursului nu este permisă schimbarea componenței echipei, 
decât în situații temeinic justificate.

Concursul se desfășoară sub formă de ștafeta cu 5 probe , câștigătorii fiind desemnați de cel 
mai mic timp în care ajung la SOSIRE:

1. ECHIPAREA ȘI ALERGARE .
- Concurenții se vor îmbracă cu vestele reflectorizante și vor alerga să predea ștafeta 

următorilor concurenți
2. VITEZĂ BICICLETĂ.
- Concurenții preiau vesta și continuă cursa pe bicicletă până la următorul punct unde 

vor preda vesta.
3. JALOANE BICICLETĂ.
- Concurenții preiau vesta și vor face un traseu de jaloane pe bicicletă până la 

următorul punct unde vor preda vesta. Fiecare jalon trântit trebuie așezat la loc de 
concurent.

4. VITEZĂ ROLE.
- Concurenții preiau vesta și continuă cursa pe role până la următorul punct unde vor 

preda vesta.
5. JALOANE ROLE.
- Concurenții preiau vesta și vor face un traseu de jaloane pe role până la punctul unde 

se va termina concursul. Fiecare jalon trântit trebuie așezat la loc de concurent.

PREMII:
Se vor acordă premiile I, II și III și diplome și premii de participare pentru toți participanții la 

concurs.
Activitățile, prezentarile si concursul vor fi organizate în funcție de evoluția situației 

epidemiologice și după caz pot fi modificate, anulate sau reprogramate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,
CONSILIER,

ENE Ionela Cornelia


