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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Privind : organizarea si desfasurarea actiunii „MARATONUL FILMELOR PENTRU COPII” , 

 in municipiul Alexandria 

 

       Printre cele mai frumoase amintiri din copilarie se numara cu siguranta si cele din vacanta de 

vara, momentul cel mai asteptat de catre toti elevii, indiferent de varsta. Exista o multime de motive 

pentru care copiii nu uita vacantele de vara: libertatea, soarele, prietenii si joaca libera sunt cateva 

dintre „ingredientele” care dau farmec acestei perioade. 

       Vacanţa Mare este momentul perfect pentru a ne apropia mai mult de copiii şi nepotii nostri, de 

ce nu , chiar să lăsam copilul din noi să iasă la joacă si sa retraim copilaria, de data aceasta prin 

ochii adultului. Dar poate fi, totodată, o sursă de stres atunci când copiii devin agitaţi din cauza 

plictiselii. 

        Vacanta de vara trebuie să însemne multe bucurii pentru copii, baloane colorate, jucării, jocuri 

şi distracţii în parcuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, 

dansuri, plimbări, desene pe asfalt, filme,tabere, excursii, timp liber petrecut cu parintii si bunicii. 

        Vacanta, parcuri, soare si mult timp liber pentru copii. Pentru ca nu toti copiii pot parasi orasul 

pe timpul vacantei de vara si pentru ca nici plimbarile zilnice in parc nu mai ajung la un moment 

dat, trebuie gasite alternative practice de petrecere a timpului liber. Alternative abordabile, la ore 

convenabile ,preferabil cat mai feriti de orele fierbinti ale soarelui, in timpi in care nu ne 

suprapunem nici cu somnul de pranz, nici cu masa, si nici cu activitatile casnice care nu pot fi 

ocolite. Astfel, ne-am gandit la evenimentul ,,Maratonul filmelor pentru copii ”, eveniment ce 

doreste sa le readuca bucuria revederii pe marile ecrane a unora dintre cele mai indragite filme de 

animatie . 

        Cei mici , insotiti sau nu de catre parinti sau bunici , vor avea ocazia sa intre in lumea 

fascinanta a animatiei  la Cinema Alexandria, in perioada 27.06.2019 – 21.08.2019, saptamanal, in 

fiecare zi de joi, ora 12:00  , accesul fiind gratuit. 

         Evenimentele culturale, mai ales cele din perioada în care trăim, au rolul de a reflecta 

societatea contemporană. Tot mai mulți dintre noi ne  dedicăm unei cauze, ne asumăm o misiune 

socială pe care o urmărim în munca noastra. De aceea, participarea la evenimentele culturale ne 

poate ajuta tot mai mult nu doar să interacționăm cu frumosul, ci și să înțelegem lumea din jurul 

nostru. 

         Participarea activă la viața culturală este , fără îndoială, un aspect important în dezvoltarea 

personală a locuitorilor municipiului. Aceasta se datorează faptului că, prin intermediul culturii, 

avem ocazia de a cunoaște mai bine societatea contemporană și de a ne îmbogăți substanțial 

cunoștințele si valorile. 

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

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

elaborarea de către Direcţia Economica  prin Compartimentul Cultură Sport Tineret împreună cu 

Directia Juridic Comercial a următorului  proiect de hotărâre, privind :  organizarea si desfasurarea 

actiunii „MARATONUL FILMELOR PENTRU COPII” , in municipiul Alexandria. 

         Proiectul de hotărâre, însoţit de întreaga documentaţie ,va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 


