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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: organizarea si desfasurarea actiuniii „VINE IEPURASUL” , 

 in Municipiul Alexandria 

 

Prin expunerea de motive nr. 8127  din 11 aprilie 2019 Primarul Municipiului Alexandria, 

Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarea si 

desfasurarea actiunii “VINE IEPURASUL” , in Municipiul Alexandria 
 

1. NECESITATEA  ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mărită, îmbucurătoare şi solemnă dintre 

sărbătorile anului. Duminica Învierii guvernează întocmirea întregului ciclu mobil de sărbători al 

anului bisericesc, amintindu-ne de trecerea noastră de la întuneric la lumină şi de la moarte la viaţă. 

Sarbatoarea Pastelui poate fi asociata cu primavara. Retrezirea naturii la viata simbolizeaza 

noua viata pe care crestinii au castigat-o prin crucificarea si Invierea lui Iisus. 

În perioada premergătoare sărbătorii Paştelui, dar şi în aceste zile, iepuraşii sunt omniprezenţi: 

figurine din ciocolata, decoraţiuni de interior în care apar şi aceste animale considerte inocente, 

vesele si prietenoase. 

         Cu acest scop se iniţiază şi se aceasta actiuni care sarbatoreasca si sa aduca bucurie celor 

mici cu prilejul unei sarbatori asa importante. 

 

2. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 

 Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea concursului se vor aloca 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 acestei actiuni se va realiza 

pe bază de acte justificative. 

Direcţia Economica stabileşte necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 

creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

 

3. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

 Direcţia Economica 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 in 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  

Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată de: 

https://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68465-intrebari-si-raspunsuri-asupra-unor-aspecte-din-viata-crestina
https://www.crestinortodox.ro/diverse/69289-jertfa-crucii-si-invierea-lui-hristos-in-viata-crestinului


- prevederile art. 36, alin. (2), lit. (d) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare’ 

Ca urmare în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit raportul comun de 

specialitate cu privire la organizarea si desfasurarea actiuniii „VINE IEPURASUL” , in Municipiul 

Alexandria. 

      Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

  

 

 

 

 

Direcţia                                                                          Directia, 

         Economica,                                                            Juridic Comercial, 

    Haritina Gafencu                                                           Postumia Chesnoiu 
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