
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „ PRIMĂVARA-CÂNTEC ȘI 

CULOARE”, în Municipiul Alexandria

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

- Referat de aprobare nr. 6469 din 10.03.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 6470 din 10.03.2021 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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului “PRIMĂVARA-CÂNTEC ȘI 
CULOARE” în municipiul Alexandria în luna aprilie 2021.

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

Art.3 Prin grija 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,

Silvia COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 55 din 29 martie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 6469 din 10.03.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului „
PRIMĂVARA - CÂNTEC ȘI CULOARE” , în Municipiul Alexandria

Pentru mulți dintre noi, primăvara este cel mai frumos, cel mai înălțător anotimp. Este 
anotimpul care readuce natura la viață, dar și pe noi. 

Primăvara este perioada în care parcă renaștem. Odată cu primele raze de soare care ne mângâie 
față, parcă începem să simțim setea de libertate, dorința de explorare, de plimbări în aer liber, de muzică, 
de culoare și pur și simplu de trăiri pentru suflet. Un lucru benefic mai ales atunci când alegem să ne 
bucurăm de timpul frumos, alături de copiii și nepoții noștri, care tânjesc întreg sezonul rece după căldura 
soarelui de primăvară și parfumul florilor ei.

Primăvara este cel mai așteptat, cel mai proaspăt și cel mai iubit anotimp. Este anotimpul în care 
alergăm, visam, colorăm, plutim, cântăm.

Primăvara este mai mult decât un simplu anotimp, este o stare de spirit. Primăvara vine cu veselie, 
cu alaiul ei de flori, lumina și culoare, cu ciripit de păsărele dar și cu încântătoarele miresme ale copacilor 
înfloriți. Natură e îmbrăcată într-o haina de sărbătoare și e o mare bucurie să o privești și să te bucuri de 
ea. E momentul unui nou început.

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 „ PRIMĂVARA-CÂNTEC ȘI CULOARE” , 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



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 6470 din 10.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea organizării și desfășurării concursului „ PRIMĂVARA - CÂNTEC ȘI 

CULOARE” , în Municipiul Alexandria

1.NECESITATEA PROIECTULUI
Prin referatul de aprobare nr. 6469 din data de 10.03.2021, Primarul Victor Drăguşîn 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizării și desfășurării concursului 
“CREȘTEM SĂNĂTOS” în municipiul Alexandria .

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI
Primăvara este perioada în care parcă renaștem. Odată cu primele raze de soare care ne 

mângâie față, parcă începem să simțim setea de libertate, dorința de explorare, de plimbări în aer 
liber, de muzică, de culoare și pur și simplu de trăiri pentru suflet. Un lucru benefic mai ales 
atunci când alegem să ne bucurăm de timpul frumos, alături de copiii și nepoții noștri, care 
tânjesc întreg sezonul rece după căldura soarelui de primăvară și parfumul florilor ei.

Primăvara este cel mai așteptat, cel mai proaspăt și cel mai iubit anotimp. Este anotimpul 
în care alergăm, visam, colorăm, plutim, cântăm.

3. LEGALITATE

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
4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 
sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezența hotărâre 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 ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 
realiza pe baza de acte doveditoare.



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

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire 
la aprobarea organizării și desfășurării concursului „ PRIMĂVARA - CÂNTEC ȘI CULOARE” 
, în Municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi 
supus spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic, Comercial
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret
Faluvegi Cristian



Județul Teleorman Anexă la
Consiliul Local H.C.L. nr. 55/ 29 martie 2021

Regulamentul concursului 
,, PRIMĂVARA - CÂNTEC ȘI CULOARE”,

in Municipiul Alexandria

Primăvara este perioada în care parcă renaștem. Odată cu primele raze de soare care ne mângâie 
față, parcă începem să simțim setea de libertate, dorința de explorare, de plimbări în aer liber, de 
muzică, de culoare și pur și simplu de trăiri pentru suflet. Un lucru benefic mai ales atunci când alegem 
să ne bucurăm de timpul frumos, alături de copiii și nepoții noștri, care tânjesc întreg sezonul rece după 
căldura soarelui de primăvară și parfumul florilor ei.

Primăvara este cel mai așteptat, cel mai proaspăt și cel mai iubit anotimp. Este anotimpul în care 
alergăm, visam, colorăm, plutim, cântăm.

Perioada de desfășurare: aprilie 2021

Mod de desfășurare :

Concursul se desfășoară pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de învățământ formate 
din maxim 30 de preșcolari pe unitate de învățământ și maxim 3 coordonatori care vor coordona
cele 2 probe

Înscrierea echipelor în concurs se va face până cel târziu la dată de 05.04.2021 pe baza de fișa 
de înscriere care să cuprindă 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 2 probe punctate și premiate.
Jurizarea se va face de către un juriu format din persoane cu pregătire relevanță în domeniul 

în care se organizează concursul în fiecare unitate în parte.
Punctajul se acordă individual pe fiecare proba în parte și vor cumula pe echipa .

1. Concurs cântec de primăvară
Se va participa cu maxim 15 preșcolari pe unitate de învățământ. Cei 15 participanți 
făcând parte din echipa reprezentativă pentru categoria de vârstă respectivă și vor fi 
desemnați de coordonator.momentul va avea maxim 10 minute.

La jurizare se va ține cont de :
- costumele adecvate mesajului transmis
- conținutul cântecului
- prezența scenică

- creativitate ( calitatea punerii în scenă, modul în care este transmis mesajul)



2. Concurs macheta tematică
Se va participa cu maxim 15 preșcolari pe unitate de învățământ, cei 15 participanți făcând 

parte din echipa reprezentativă și vor fi desemnați de coordonator.
Macheta va avea dimensiunea maximă 100 x 100 cm, trebuie să redea frumusețea 

primăverii și să promoveze tradițiile asociate sărbătorii de Paște, pot fi folosite tehnici la alegere ( 
acuarele, carioca, creioane, etc, exclus coputerizata).

La jurizare se va ține cont de :
- Respectarea temei cerute
- Stăpânirea tehnicilor alese
- Originalitate și creativitate
- Claritatea mesajului transmis.

PREMII:
Se va acordă marele premiu pentru fiecare proba. Se acordă diplome și premii de participare 

pentru toți participanții la concurs.

Prin înscrierea la concurs participanții se angajează să respecte normele sanitare și de 
protecție, în vigoare în perioada pandemiei COVID-19.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER,

Silvia COBARLIE


