
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „Colinde ” , 

în Municipiul Alexandria 

 

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

în vedere: 

- Referat de aprobare nr.90836din 28.10.2022al Primarului municipiului Alexandria; 

- Raportul comun de specialitate nr. 90841din 28.10.2022al Direcţiei Economice şi Directiei 

Juridic, Comercial; 

- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile HCL nr. 34/28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestari cultural - 

artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in Municipiul Alexandria in anul 2022, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

municipiului Alexandria; 

- prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, cu modificarile si completarile 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 modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului  “Colinde” în municipiul Alexandria 

în perioada 14-16 Decembrie 2022. 

           Art. 2. Se aprobă Regulamentul de concurs conform anexei care face parte integrantă din 

prezența  hotărâre. 
            Art.3 Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența 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. 338 din 31 octombrie 2022 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 90836 din28.10.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării 

concursului “Colinde”  în municipiul Alexandria 

  

           

 Concursul are că scop renașterea, păstrarea și propagarea obiceiurilor de iarnă în vederea 

educației prin și pentru valorile naționale a tinerei generațiiși se adresează preșcolarilor și 

elevilor cu vârstă de până la 19 ani din municipiului Alexandria. 

       Obiective : 

-          Orientareaa ctivității unităților de învățământ spre colectarea, studierea și 

propagarea celor mai originale și autentice variante de colinde din zona noastră etnofolclorică; 

-          Promovarea cunoașterii obiceiurilor și tradițiilor de iarnă authentic românesc și a 

costumului popular tradițional; 

-          Educarea copiilor și elevilor pentru păstrarea și valorificarea fondului folkloric 

tradițional; 

-          Perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor de iarnă, specific poporului român 

Propunerea de aprobare organizării și desfășurării concursului este oportună, legală și 

necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de 

hotărâre: aprobarea organizării și desfășurării concursului “Colinde și Obiceiuri de Iarnă”  în 

municipiul Alexandria. 

.Direcția Juridic Comercial împreună cu Direcția Economică prin Biroul Cultură, 

Sport, Tineret va întocmi Raportul de specialitate pe care î lvor susţine în fața Comisiilor de 

specialitate, spre avizare. 

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

  

  

 PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

Nr. 90841din 28.10.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului 

 “Colinde” in municipiul Alexandria 

 

  

Prin referatul de aprobare nr.90836din data de 28.10.2022, Primarul Victor Drăguşin propune elaborarea unui 

proiect de hotărâre cu privire la organizarea si desfasurareaconcursului “Colinde” editia 2022 in municipiul 

Alexandria .               

         Concursul are că scop renașterea, păstrarea și propagarea obiceiurilor de iarnă în vederea educației 

prin și pentru valorile naționale a tinerei generații și se adresează preșcolarilor și elevilor cu vârstă de până 

la 19 ani din municipiul Alexandria. 
       Obiective : 

-          Orientarea activității unităților de învățământ spre colectarea, studierea și propagarea celor 

mai originale și autentice variante de colinde din zona noastră etnofolclorica; 
-          Promovarea cunoașterii obiceiurilor și tradițiilor de iarnă autentic românesc și a costumului 

popular tradițional; 
-          Educarea copiilor și elevilor pentru păstrarea și valorificarea fondului folcloric tradițional; 
-          Perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor de iarnă, specifice poporului român    
 

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de următoarele 

prevederi de acte normative: 

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

Alexandria; 

-       prevederile art. 129, alin(1) , alin.(9) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al României, 

 Luând în considerare că cele prezentate mai sus sunt legale și s-au făcut în baza 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 s-a întocmit raportul comun de specialitate cu privire la privire la organizarea 

si desfasurarea concursului “Colinde și Obiceiuri de Iarnă” editia 2021 in municipiul Alexandria, 

propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre împreună cu întreagă documentație, 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

     Direcția Economică                                                                                   Directia Juridic, Comercial  

Director,                                                                                                             Director, 

 Haritina Gafencu                                                                                               Postumia Chesnoiu 

 

 

 

                              Compartiment  Cultură Sport Tineret                                           

Faluvegi Cristian 

 



Județul Teleorman                                                                                                  Anexă la 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria                                         H.C.L. nr.338/ 31.10.2022 

  

  

Regulamentul concursului  ,, Colinde”, 

în Municipiul Alexandria 

  

  

  
       Concursul are că scop renașterea, păstrarea și promovarea colindelor și obiceiurilor de iarnă în 

vederea educației prin și pentru valorile naționale a tinerei generații și se adresează preșcolarilor și 

elevilor cu vârstă de până la 19 ani din Municipiul Alexandria. 

       Obiective : 

-          Orientarea activității unităților de învățământ spre colectarea, studierea și promovarea 

celor mai originale și autentice variante de colinde din zonele etnofolclorice ale României; 

-          Cunoașterea colindelor românesti și a costumului popular tradițional; 

-          Educarea copiilor și elevilor pentru păstrarea și valorificarea fondului folcloric 

tradițional; 

-          Perpetuarea colindelor de iarnă, specifice poporului român 

1. Mod de desfășurare : 
        Concursul se desfășoară în perioada 14-16 decembrie 2022, pentru grupuri formate din maxim 

30 elevi și un coordonator, pe fiecare unitate de învățământ, pe următoarele categorii de vârstă : 

 -    grădinițe (unitate cu personalitate juridica); 

 -    clasele 0 – IV; 

 -    clasele V – VIII; 

 -    licee. 

 Programul poate include doar: 

-          Colinde traditionale romanesti.. 

( colinda se va evidenția prin bogăția și importanta conținutului) 

 

2.Criterii de participare : 

-          În concurs se va participa cu câte un singur colind traditional (exclus colaj) din zonele 

etnofolclorice ale țării interpretat în limba română (maxim 10 minute)/ unitate de 

învățământ/categorie de vârstă ; 

-          Nu vor fi luate în considerare scenetele/piesele de teatru, cântece de iarnă sau din 

repertoriul unor soliști de muzică etno, folk ce abordează în genul muzical, versuri de colind 

și nici montajele de genul serbarilor. 

-          Înscrierile se vor face la Centrul Multifunctional pentru Tineri. 

- Școlile participante au obligația să aduca stick-ul de memorie cu muzică/coloana sonoră(dacă 

este cazul) – max. 10 minute (în format MP3) până la dată de 24.11.2022 

-          Colindătorii pot fi acompaniați de instrumente sau pot folosi negative 

              Participanții trebuie să dețină acordul persoanelor sau ale parinților pentru a permite 

organizatorilor filmarea concursului si promovarea lui pe platformele proprii. 

                Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca filmarile să poată fi distribuite și 

exploatate în mod liber de catre organizatori in scop de promovare fara caracter comercial. 

 

3.  Documente pentru înscriere : 

         - fișa de înscriere pentru grupul participant în care va fi descris colindul și zona din care 

provine, însoțită de tabel nominal cu membrii grupului, până la dată de 24.11.2021. 

        La jurizare se va ține cont de : 

             -  calități vocale și interpretative ( intonație, claritate timbrală, aptitudine vocală, stil 

        interpretativ, relația text-vârstă) ; 

-    originalitatea conținutului; 



-    prezența scenică ; 

-    costumele populare  ; 

-    autenticitatea  textelor; 

  

Colindele  se vor puncta cu note de la 1 la 10, unitatile de invatamant castigatoare, pe fiecare 

categorie de varsta, vor fi desemnate in urma punctajelor obtinute de fiecare grup participant la 

concurs/unitate de invatamant/categorie de varsta. 

 Perioada de înscriere : 14.11.2022 – 24.11.2022 

Se vor organiza întâlniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim două săptămâni înainte 

de concurs și se vor clarifica ( supune la vot, dacă va fi cazul ) eventualele nelămuriri. Posibilele 

nelămuriri ridicate pe parcursul concursului și nediscutate la aceste întâlniri nu vor fi luate în 

considerație. 

Fișele de jurizare vor fi întocmite, datate și semnate de către juriu. 

Jurizarea se va face de către un juriu format din persoane cu pregătire relevanta în domeniul 

în care se organizează concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă 

     Se va acorda : 

- Trofeul concursului 

- marele premiu pe fiecare categorie de vârstă   

- premii de participare 

 

 

                                                          PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

                                                            CUREA Gina Georgeta 
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