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HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 si acordarea de 
diploma sefilor de promotie in cadrul unor festivitati de premiere

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 33698/27.04.2022 al Primarului municipiului Alexandria,
-raportul de specialitate nr. 33702/27.04.2022 al Direcției Economică și Direcției Juridic, Comercial

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 
Alexandria,

- prevederile H.C.L. nr. 25 / 24 ianuarie 2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-
artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria în anul 2022,

-prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit“a” din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 și acordarea de diploma 
șefilor de promoție în cadrul unor festivități de premiere, în perioada mai-iunie 2022, pentru absolvenții de 
gimnaziu și de liceu în anul în curs. Acordarea acestora se va face pe baza datelor înaintate de unitățile de 
învățământ, din municipiul Alexandria.

Art.2. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se face de la bugetul local - secțiunea de 
funcționare, capitolul 67.02 “Cultură ,religie și recreere”, din sume provenite din venituri proprii.

Art.3.Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului
Alexandria, Direcției Economică – Compartiment Cultură Sport Tineret și Direcției Juridic Comercial, 
pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER,                                                   SECRETAR GENERAL,
ENE Ionela Cornelia Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 128 din 28 aprilie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr.33698din  27.04.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 si acordarea de 
diploma sefilor de promotie in cadrul unor festivitati de premiere

Viaţa cultural-socială a municipiului Alexandria se îmbogăţeşte an de an prin marcarea unor 
manifestări diverse. Şi anul acesta municipalitatea organizează evenimentul „ Ziua Absolventului” 2022 un 
eveniment emoţionant la care sunt invitati să ia parte absolventii de gimaziu si de liceu din municipiul 
Alexandria.

O diplomă înseamnă certificarea cunoştinţelorşi joacă un rol important în viața socială și 
profesională. O diplomă îți poate deschide multe uși, îți poate oferi multe oportunități. Educația și cariera 
sunt strâns legate.

În ceea ce privește educația, o diplomă de absolvire, oferă două avantaje majore: oferă posibilitatea 
de a te înscrie la un liceu sau o facultate și implicit posibilitatea de a te dezvolta într-un cadru profesional 
care asigură un statut social și posibilitatea de creștere atât material cât și spiritual.

Propunerea de aprobare este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, 
alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: 
aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 si acordarea de diplome
sefilor de promotie in cadrul unor festivitati de premiere, 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



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Nr. 33702 din 27.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 si acordarea de 
diploma sefilor de promotie in cadrul unor festivitati de premiere

Prin expunerea de motive nr. 33698/27.04.2022 Primarul Municipiului Alexandria propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării evenimentului “ZiuaAbsolventului” 
2022 siacordarea de diplomesefilor de promotie in cadrulunorfestivitati de premiere.

Viața cultural-socială a Municipiului Alexandria se îmbogățește an de an prin marcarea unor 
manifestări diverse. Și în acest an se v-a organiza evenimentul “Ziua Absolventului”, un eveniment 
emoţionant, la care sunt invitatitotiabsolventii de gimnaziu si de liceu din anul 2022.

O diplomă înseamnă certificarea cunoştinţelorşi joacă un rol important în viața socială și 
profesională. O diplomă îți poate deschide multe uși, îți poate oferi multe oportunități. Educația și cariera 
sunt strâns legate.

Înceeacepriveșteeducația, o diplomă de absolvire, oferădouăavantajemajore: oferăposibilitatea de a 
teînscrie la un liceusau o facultateși implicit posibilitatea de a tedezvoltaîntr-un cadruprofesional care 
asigură un statut social șiposibilitatea de creștereatât material câtși spiritual.
Pentrufinanțareacheltuielilor legate de organizareevenimentului “ZiuaAbsolventului” șipentrupremii se 
voralocasume din bugetul local-secțiunea de funcționare de la capitolul 67.02 – „Cultură, recreereșireligie”, 
subcapitolulbugetar „ Alte serviciiîndomeniulculturii, recreeriișireligiei”(67.02.50), articolulbugetar „Alte 
cheltuieli cu bunurișiservicii” (20.30.30).Beneficiu pentru comunitate

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “a”, “d” , alin (7), lit. “d”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și 
alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.C.L. nr. 25/ 24ianuarie 2022 privind aprobarea principalelor manifestări 
cultural-artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria în anul 2022.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreagă documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului local al municipiului Alexandria.

Direcția Direcția
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Haritina Gafencu PostumiaChesnoiu

Compartimentul
Cultură, Sport, Tineret
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