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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Privind : aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, 
sportive şi de tineret ce se desfăşoară în municipiul Alexandria în anul 2014 
   
 Pe tot parcursul anului 2014 se vor organiza in municipiul Alexandria o 
serie de manifestări cultural - artistice, sportive şi de tineret organizate de 
municipalitate.  
         Viaţa culturală a municipiului este diversificată prin acţiuni care marchează 
momente importante. Bogăţia formelor de manifestări cultural-artistice, sportive 
şi de tineret demonstrează puterea de voinţă şi de creaţie a comunitaţii oferind o 
palketă de opţiuni în care se regăsesc toate categoriile sociale. 
          În vederea asigurării unui ambient plăcut, în conformitate cu Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, art.36, alin. (2), lit. d se vor aproba organizarea 
manifestărilor cultural-artistice, sportive şi de tineret care se desfasoară în 
municipiul Alexandria pe parcursul anului 2014. 
         Direcţia Buget Finanţe- Taxe şi Impozite prin Compartimentul Cultură, 
Sport, Tineret organizează şi îndrumă aceste activităţi, asigură promovarea 
evenimentelor organizate în scopul atingerii publicului de toate vârstele cu 
precădere începând din acest an 2014, tinerii vor fi ţinta educatiei culturale 
sociale şi sportive, urmărind buna desfăşurare a acestora, iar Direcţia Buget 
Finante Taxe şi Impozite 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 din aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, propun elaborarea de către Drecţia Buget Finanţe - Taxe 
şi Impozite prin Compartimentul Cultură Sport Tineret împreună cu Direcţia 
Administraţie Publică Locală a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 
principalelor manifestări cultural-artistice, sportive şi de tineret care se desfasoară 
în municipiul Alexandria pe parcursul anului 2014. 

Proiectul de hotărâre, însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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