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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Colegiul National ”Al. I. Cuza” în vederea desfăşurării în comun a concursului international de 

dans ”În pasi de dans” în  Municipiului Alexandria 
 
 

Prin expunerea de motive nr. 9396/2018 Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria 
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Colegiul National ”Al. I. Cuza” în vederea 
desfăşurării în comun a concursului international de dans ”În pasi de dans” în  Municipiului 
Alexandria. 
 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 
Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte educarea copiilor si tinerilor in spiritul echipei si a 

frumosului. Concursul ”În pasi de dans” a fost initiat in anul 2009 iar din 2012 a devenit concurs 
international.   

De la an la an, concursul a avut o participare din ce in ce mai buna, atat numeric cat si calitativ 
fiind prilej de evidentiere a bunei colaborari intre parteneri, de dezvoltare la elevii liceului a unor 
competente organizatorice, de lucru in echipa. 
 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
In scopul realizarii in comun a unor actiuni de interes public local, consideram ca este 

binevenita oferirea unei forme alternative de educatie, aceasta activitate are insa si un puternic impact 
psihic asupra celor care o practica. Parteneriatul in dans dezvolta relatiile inter-umane si o stare 
generala de bine. Dansatorii au incredere in ei insisi iar copiii pe langa o dezvoltare fizica armonioasa 
si o personalitate frumoasa au si un colectiv in care invata eticheta specifica dansului.  

 
 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 
          Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative: 

- Art. 36, alin.7, lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare „in exercitarea atributiilor consiliul local hotaraste, in 



conditiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine in vederea 

finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local”;  
- Art. 2, lit. „e”din O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si 

completările ulterioare: „parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat 

fara scop patrimonial” . 

 
4. CONSIDERATII ECONOMICE 

Finantarea cheltuielilor legate de asocierea Municipiului Alexandria cu Colegiul National „Al.I. 
Cuza” se va face in limita sumei de 2.000 lei – suma ce va fi platita de la sectiunea de functionare din  
capitolul 67.02 - „Cultura, recreere si religie”,.  

Justificarea si decontul de cheltuieli se va face în termen de maxim 10 zile de la finanţarea 
activităţii, iar sumele ramase necheltuite se vor vira in contul Municipiului Alexandria.  

Pentru sustinerea acestui proiect Colegiul National „Al.I. Cuza” are un aport financiar in suma 
de 15.000 lei, suma provenita din sponsorizari. 

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 „Asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu cu Colegiul National ”Al. 
I. Cuza” în vederea desfăşurării în comun a concursului international de dans ”În pasi de dans” în  
Municipiului Alexandria”, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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