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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea 

principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în 

municipiul Alexandria în anul 2019 

 

 

 Manifestarile cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul 

Alexandria in anul 2019, aprobate prin HCL 05 din 30 ianuarie 2019, au devenit deja traditie in 

municipiul nostru. 

Prin organizarea de noi activitati dorim sa desfasuram manifestari cultural-artistice si 

educative, pentru a oferi unui public cat mai larg, liberul acces la activitatile de calitate. 

          Incercam in acest sens sa ne cinstim batranii prin decernarea „Diplomei de Centenar” si sa 

atragem atentia asupra faptului că speranţa de viaţă a cetăţenilor europeni este în continuă 

creştere şi că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în condiţii mai bune de sănătate – oportunităţi 

pe care societatea ar trebui sa le valorifice iar într-o societate în care numărul persoanelor 

vârstnice este în creştere continuă, îmbătrânirea activă este direct corelată cu solidaritatea dintre 

generaţii si consideram ca avem datoria de a crea condiţiile favorabile îmbătrânirii active şi 

asigurării unui mod de viaţă autonom, prin asigurarea pensiilor, menţinerea lucrătorilor vârstnici 

pe piaţa muncii, acordarea unor servicii medicale, de îngrijire şi asistenţă socială echitabile şi de 

calitate, încurajarea învaţării pe tot parcursul vieţii, sprijinirea implicării în activităţi de 

voluntariat, adaptarea locuinţelor la nevoile persoanelor vârstnice, crearea unui mediu de viaţă 

prietenos şi facilitarea accesului la utilizarea tehnologiilor informatice. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Administratie Publica Locala si Directia Buget Finante Taxe si 

Impozite  a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 

05/30.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de 

tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019, proiect de hotărâre care 

impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
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