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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Privind: organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA ABSOLVENTULUI” , 

 in municipiul Alexandria 

 

Prin expunerea de motive nr. 10332 din 13 mai 2019 primarul municipiului Alexandria, 

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

desfasurarea actiunii “ZIUA ABSOLVENTULUI” , in municipiul Alexandria 
 

1. NECESITATEA  ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

         Se urmareste a fi un eveniment emblematic pentru municipiul nostru, o manifestare care sa 

promoveze elevii cu rezultate bune la invatatura, o zi plina de nostalgie, emotie, bucurie si speranta 

dedicata absolventilor claselor a VIII-a si a XII-a din scolile si liceele municipiului Alexandria. 

      Dacă în urmă cu 4 ani, copii sau adolescenţi fiind, păşeau cu emoţie pe portile unitatilor de 

invatamant din municipiu, de data aceasta, tineri în toată puterea cuvântului, încrezători în ei, dar 

mai ales în viitor, absolvenţii claselor a VIII-a si  a XII-a vor  păşi mândri pe treptele Casei de 

Cultura , aplaudaţi fiind de colegi  şi sub privirile mândre ale profesorilor şi părinţilor. 

        Actiunea se va  desfasura astfel : in data de 27.05.2019 evenimentul dedicat absolventilor cls. 

a XII- a , iar in data de 05.06.2019 evenimentul dedicat  absolventilor cls. a VIII-a . 

 

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 necesitatea, oportunitatea şi legalitatea 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: 



- 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 actiunii „ZIUA ABSOLVENTULUI” , in 

municipiul Alexandria. 

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

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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