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HOTĂRÂRE 

Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Poveste de Crăciun 2022” în 

municipiul Alexandria 

 
  

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având 

în vedere: 
-                  Referat de aprobare nr. 90349 din 26.10.2022 al Primarului municipiului Alexandria; 
-                     raportul comun de specialitate nr. 90354 din 26.10.2022 al Direcţiei Economice şi Direcției 

Juridic, Comercial; 
-                     Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 
-                     prevederile H.C.L. nr. 17 din 09 februarie 2022 privind aprobarea bugetului general al 

municipiului Alexandria; 
-                     prevederile H.C.L. nr. 34 din 28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-

artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria pe anul 2022; 
-                     prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d” din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul prevederilor 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, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 

  
            Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea evenimentului “Poveste de Crăciun 2022” în 

municipiul Alexandria în perioada 01 – 31.12.2022, perioada în care se desfășoară activități specifice 

sărbătorilor de iarnă, ateliere specifice  și se primesc colindători din unitățile de învățământ, asociații și 

fundații, cetățeni din municipiul Alexandria.          

            Art.2 Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi 

punere în aplicare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER,          SECRETAR GENERAL, 

   CUREA Gina Georgeta                   Alexandru Răzvan CECIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 337 din 31 octombrie 2022 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 90349 din 26.10.2022 

  

  

  

REFERAT DE APROBARE 

  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentului 

“Poveste de Crăciun 2022” în municipiul Alexandria 

  

           

  

              “Poveste de Crăciun”este deja eveniment cu tradiție pentru Municipiul Alexandria, și 

anul acesta ne dorim să le oferim locuitorilor multe evenimente de calitate ce le sunt adresate 

tuturor categoriilor de vârstă .   

    Pentru că ne dorim să păstrăm tradițiile, și chiar mai mult decât atât, să le facem 

accesibile și copiilor, adolescenților, tinerilor, că în fiecare an scopul principal al acestui 

eveniment este acela de cultivare a interesului pentru folclorul autentic în rândul tinerei generații, 

promovarea colindului tradițional, descoperirea și transmiterea tradițiilor și obiceiurilor autentice 

românești de iarnă, precum și implicarea directă a tuturor cetățenilor municipiului Alexandria în 

desfășurarea de manifestări culturale. Evenimentul își propune să contribuie la descoperirea, 

promovarea, punerea în valorare și păstrarea celor mai valoroase colinde, tradiții și obiceiuri de 

iarnă și să dezvolte interesul publicului pentru redescoperirea creațiilor folclorice autentice 

românești. 

Evenimentul își propune să stimuleze cetățenii municipiului Alexandria care promovează 

folclorul românesc, datinile, tradițiile și obiceiurile autentice și să facă simțit spiritul Sărbătorilor 

de Iarnă. 

         În consecință, se dorește promovarea de manifestări cu tradiție și organizarea de noi 

evenimente, liberul acces la activități cultural artistice, sportive și de tineret. 

        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 organizării și desfășurării evenimentului “Poveste de Crăciun 

2022” în municipiul Alexandria 

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

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.                                                     

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

Nr. 90354din26.10.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobareaorganizării și desfășurării evenimentului “Poveste de Crăciun 2022” 

înmunicipiul Alexandria 

    

      Prin referatul de aprobare nr. 90349 din data de 26.10.2022, Primarul Victor 

Drăguşînpropuneelaborareaunuiproiect de hotărâre cu privire la organizăriișidesfășurăriievenimentului 

“Poveste de Crăciun 2022” înmunicipiulAlexandria .              

    “Poveste de Crăciun”estedejaeveniment cu tradițiepentruMunicipiul Alexandria, șianulacesta ne 

dorimsă le oferimlocuitorilormulteevenimente de calitatece le sunt adresatetuturorcategoriilor de 

vârstă .   

Pentrucă ne dorimsăpăstrămtradițiile, șichiarmaimultdecâtatât, să le facemaccesibileșicopiilor, 

adolescenților, tinerilor, căînfiecare an scopul principal al acestuievenimentesteacela de cultivare a 

interesuluipentrufolclorulautenticînrândultinereigenerații, promovareacolinduluitradițional, 

descoperireașitransmitereatradițiilorșiobiceiurilorautenticeromânești de iarnă, precum 

șiimplicareadirectă a tuturorcetățenilormunicipiului Alexandria îndesfășurarea de manifestăriculturale. 

Evenimentulîșipropunesăcontribuie la descoperirea, promovarea, 

punereaînvalorareșipăstrareacelormaivaloroasecolinde, tradițiișiobiceiuri de 

iarnășisădezvolteinteresulpubliculuipentruredescoperireacreațiilorfolcloriceautenticeromânești. 

     Evenimentulîșipropunesăstimulezecetățeniimunicipiului Alexandria care 

promoveazăfolclorulromânesc, datinile, tradițiileșiobiceiurileautenticeșisăfacăsimțitspiritulSărbătorilor 

de Iarnă. 

     Susținerea din punct de vedere legal a proiectuluipropus, estefundamentată pe 

prevederileurmătoareloracte normative: 

-                       art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” ,alin (7), lit. “d”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) 

șialin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a”  din OUG 57/2019 privindCodulAdministrativ al României 

    Pentrufinanţareacheltuielilor legate de organizareatuturormanifestărilor cultural-artistice, sportive şi 

de tineret care se desfăşoarăînmunicipiul Alexandria, precum şi a unorevenimenteorganizate de 

municipalitate, conform anexei la prezențahotărâre se voralocăsume din bugetul local secţiunea de 

funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreereşireligie”, precum şi din sumeprovenite din 

sponsorizărice se vorîncasa pe parcursulanului. 

      DirecţiaEconomicăstabileștenecesităţile,legalităţileangajăriişiutilizăriicreditelorbugetareînlimitaşi 

cu destinaţiaaprobată. 

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aprobarii si organizarii evenimentului 

„Poveste de Craciun 2022”in municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga 

documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

DirecțiaEconomicăDirectia Juridic, Comercial 

Director,                                                                                               Director, 

HaritinaGafencuPostumiaChesnoiu 

 

 

 

CompartimentCultură Sport Tineret                                           

                                                               Cristian Faluvegi 
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