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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

           Privind: organizarea si desfasurarea Concursului  ,, GRADINITA ECO ”  

in municipiul Alexandria  

 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 5780 din 14.03.2019, Primarul Municipiului Alexandria, 

Victor Dragusin ,propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii 

si desfasurarii Concursului ,, GRADINITA ECO ” in municipiul Alexandria . 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

         Prezentul proiect de hotarare are ca scop organizarea si desfasurarea unui concurs adresat 

copiilor din gradinitele din Municipiul Alexandria, tema reprezentand o invitatie la un concurs de 

idei pentru amenajarea si punerea in valoare a spatiilor aflate in curtile gradinitelor, folosind preponderent  

materiale reciclabile. 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

         In conditiile in care ritmul tot mai accelerat de evolutie a lumii contemporane si al 

acumularii progresive de informatii si-a pus amprenta asupra preocuparilor si modului de viata al 

familiei de azi, oamenii trebuie informati cu privire la cantitatile extraordinar de mari de deșeuri 

produse zilnic si la potentialul acestora de a deveni produse reciclabile . Aceste deșeuri se pot 

colecta și selecta. Prin deșeu înțelegem obiecte, materiale, produse ce nu se mai folosesc și se 

aruncă. În mare majoritate aceste  obiecte, materiale se pot recicla. Din aceste materiale, produse, 

obiecte reciclate putem produce un nou produs. 
         Noi, ca și adulti , avem puterea de a  învăța generațiile de astăzi să gândească altfel: să aibă grijă de 

mediul înconjurător, de Pământul pe care trăim. Putem să-i învățăm cum pot salva natura. Acest lucru îl 

putem realiza numai dacă mai întâi ne schimbăm propriul nostru comportament, astfel putand  deveni 

un bun exemplu pentru copiii  noștri. 

         Principalul obiectiv al acestui concurs este acela de a le forma elevilor prescolari un comportament 

ecologic prin stimularea motivatiei pentru protectia naturii si prin derularea de actiuni concrete de 

protectie a mediului inconjurator prin folosirea creativa a materialelor reciclabile in realizarea unor 

lucrari practice 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

        Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 



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

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , s-a intocmit 

raportul comun de specialitate cu privire la aprobarea , organizarea si desfasurarea Concursului 

 ,, GRADINITA ECO ” in municipiul Alexandria. 

 

4. CONSIDERATII ECONOMICE 

Pentru finantarea cheltuielilor legate de organizarea concursului se vor aloca sume din 

bugetul local al municipiului Alexandria, sectiunea de functionare de la capitolul 67.02 ,, Cultura 

, recreere si religie” precum si din sume provenite din sponsorizari, daca va fi cazul . 

Totalul sumelor ce se vor angaja si plati anual sunt corelate cu posibilitatile bugetului. 

Angajarea si decontarea cheltuielilor se face potrivit Legii nr. 82/1991 a Contabilitatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentelor justificative si a destinatiilor legale. 

  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 

aprobarea , organizarea si desfasurarea Concursului ,, GRADINITA  ECO ” in toate 

unitatile de invatamant cu personalitate juridica din municipiul Alexandria.              

  Proiectul de hotarare, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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