
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea 
organizării și desfășurării concursului „CREȘTEM SĂNĂTOS” ,

în Municipiul Alexandria

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere :

- Referat de aprobare nr. 10512 / 20.05.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 10513 /20.05.2020 al Direcției Economice - Biroul 

Cultură, Sport, Tineret și Direcției Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 și alin. (7), lit. „a”, „d” și „e” din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;
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, cu modificările și 
completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se modifică și completează Anexa la H.C.L. nr. 03 / 29 ianuarie 2020 privind 
aprobarea organizării și desfășurării concursului „CREȘTEM SĂNĂTOS” , în Municipiul 
Alexandria la punctele: „ETAPA III – Concurs de teatru” și „ETAPA IV – Concurs sportiv” și vor 
avea următorul cuprins:

ETAPA III – iunie 2020
Concurs de recitare.
TEMA - LA ALEGERE

Se va participa cu 10 videoclipuri pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce 
vor avea o temă la alegere. Cei 10 participanți făcând parte din echipa reprezentativă 
pentru categoria de vârstă respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Videoclipurile cu recitări vor avea minim 1 min. și maxim 3 min. și vor fi în format 
mp4, vor fi trimise online la adresa: cultura@alexandria.ro și se vor păstra și pe suport 
DVD.

În videoclipuri exprimarea artistică este totală.
Videoclipul va fi realizat numai cu telefonul mobil, fără a fi folosite sisteme de stabilizare.

Poeziile alese nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, 
imaginea şcolii că instituţie, în general sau în particular;

Videoclipul va conține doar participantul care trebuie să dețină acordul parinților sau 
aparținătorilor pentru a permite organizatorilor utilizarea videoclipurilor în concurs

Sunt interzise cu desăvârşire:
1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;



2. folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă 
interetnică;

3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;
4. Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii 

participanţi, implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei 
de către contestatar) la descalificarea echipei respective.

Videoclipul va fi însoțit de titlul propriu-zis, urmat de celelalte elemente de identificare 
(Nume, Prenume, Unitate de învățământ, Categorie de vârstă).

Nu se permit materiale auxiliare video, audio sau grafice în scurtmetraj.
Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca videoclipul să poată fi 

distribuit și exploatat în mod liber de către organizatori
La jurizare se va ține cont de :

- originalitatea recitării,
- creativitate ( calitatea punerii în scenă, modul în care este transmis mesajul)
- calitate ( calitatea incadrarilor și a montajului)

Videoclipurile se vor puncta cu note de la 1 la 3
Data până la care se pot preda videoclipurile va fi 12.06.2020

ETAPA IV – iunie 2020
Concurs de prezentare PowerPoint – O zi sănătoasă.
TEMA - O ZI SĂNĂTOASĂ

Se va participa cu 3 prezentări pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor 
fi reprezentative temei date. Cei 3 participanți făcând parte din echipa reprezentativă pentru
categoria de vârstă respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Prezentările trebuie să conțină minim 7 și maxim 10 slide-uri, vor fi în format PPT 
și vor fi trimise online la adresa: cultura@alexandria.ro și se vor păstra și pe suport DVD.

Primul slide va conține datele de identificare ale elevului(Nume, Prenume, Unitate de 
învățământ, Categorie de vârstă).

Prezentarea trebuie să respecte următoarele condiții :
- să conțină slide-uri din câte o singură fotografie proprie și text la alegere cu 

condiția să fie menționată sursă dacă nu le aparține
- fotografiile să conțină doar participantul care trebuie să dețină acordul parinților 

sau aparținătorilor pentru a permite organizatorilor utilizarea prezentărilor în 
concurs

- să respecte cronologia firească decurgerii unei zile sănătoase obișnuite
- timpul de afișare al slide-urilor să fie adaptat mesajului transmis
- se vor adauga efecte de tranziție pentru slide-uri
- prezentarea să nu conțină butoane de acțiune
- Prezentările trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii 

participanţi, implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării 
fraudei de către contestatar) la descalificarea echipei respective

Sunt interzise cu desăvârşire:
1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
2. folosirea unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;

La jurizare se va ține cont de :
- Respectarea temei cerute
- Originalitate și creativitate
- Claritatea mesajului transmis.
- Relevanța mesajului transmis pentru proiectul CREȘTEM SĂNĂTOS

Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă că lucrarea să poată fi 
distribuită și exploatată în mod liber de către organizatori.



Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare 
video, audio sau grafice incluse în prezentări, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

Lucrările se vor puncta cu note de la 1 la 10
Dată până la care se pot preda lucrările va fi 12.06.2020

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 03/29.01.2020, rămân neschimbate;
Art.3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Economică - Biroul Cultură Sport Tineret și Direcției Juridic 
Comercial, unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, pentru cunoaștere 
și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN Ioan          Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA

Nr. 159 din 27 mai 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 10512 din 20.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea 
organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS” , 

in Municipiul Alexandria

Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se 
hrăneşte într-un mod nesănătos, mănâncă mult şi prost. Aşa se face că o persoană din două suferă 
de exces de greutate (depăşirea cu peste 10% a greutăţii normale). Aceasta are efect nefast asupra 
sistemului osos, a scheletului şi asupra aparatului motor.

O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, variată, bogată în substanţe vitale, alcalină, cu 
multe vitamine, cu săruri minerale şi oligoelemente.
Produsele organice sunt alimente produse din plante sau animale care au crescut fără fertilizatori 
chimici, pesticide, antibiotice, hormoni de creştere sau aditivi alimentari. Nu sunt conservate prin 
iradiere şi nu au fost obţinute prin inginerie genetică.

Avand in vedere prelungirea Starii de alerta pana la data de 14.06.2020 si intreruperea 
temporara a cursurilor in unitatile de invatamant, propun modificarea concursurilor propuse 
astfel incat sa se poata desfasura in mediul online.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) 
si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia 
Economica si Directia Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si 
completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si 
desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS” , in Municipiul Alexandria, proiect de 
hotărâre care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICPIUL ALEXANDRIA
Direcţia Economica
Direcţia Juridic, Comercial
Nr. 10513 din 20.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea 
organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS” , 

in Municipiul Alexandria

Prin expunerea de motive nr. 10512 din data de 20.05.2020, Primarul municipiului 
Alexandria Victor Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea si 
completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii 
concursului „CRESTEM SANATOS” , in Municipiul Alexandria

.
LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 
urmatoarelor acte normative:

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 
„Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai 
multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare;

- prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 si alin. (7), lit. „d” din OUG  nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare.

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 
03/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM 
SANATOS” , in Municipiul Alexandria.

Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se 
hrăneşte într-un mod nesănătos, mănâncă mult şi prost. Aşa se face că o persoană din două suferă 
de exces de greutate (depăşirea cu peste 10% a greutăţii normale). Aceasta are efect nefast asupra 
sistemului osos, a scheletului şi asupra aparatului motor.

O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, variată, bogată în substanţe vitale, alcalină, cu 
multe vitamine, cu săruri minerale şi oligoelemente.
Produsele organice sunt alimente produse din plante sau animale care au crescut fără fertilizatori 
chimici, pesticide, antibiotice, hormoni de creştere sau aditivi alimentari. Nu sunt conservate prin 
iradiere şi nu au fost obţinute prin inginerie genetică.

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la privind 



modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si 
desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS” , in Municipiul Alexandria, proiect de hotarare 
care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.

Directia Directia
Economica                                                                        Juridic, Comercial

Haritina Gafencu                                               Postumia Chesnoiu

Biroul Cultura, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi


