
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului

„ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în Municipiul Alexandria

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

- Referat de aprobare nr. 19233 din 07.03.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 19237 din07.03.2022 al Direcţiei Economice şi

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

municipiului Alexandria;
- prevederile HCL 34 din 28 februarie 2022 privind aprobarea „Principalelor manifestări 

cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfasoară 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 și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului “ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în
municipiul Alexandria în perioada aprilie – iunie 2022.

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

Art.3 Prin grijă 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 cunoaştereşi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

PETCU Marian Dragos                                                Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 72 din 30 martie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 19233 din 07.03.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului 
“ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în municipiul Alexandria

Concursul are că scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, să ne învățăm copiii 
să își iubească orașul și locuitorii lui, să-i învățăm că e de datoria lor să promoveze tot ce avem 
mai bun și participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii municipiului Alexandria 
la nivel național și de ce nu chiar mondial.

Chiar dacă Alexandria este un oraș tânăr, care nu are în spate o istorie bogată, așezat într-
o zona de câmpie frumoasă și roditoare, este un oraș frumos care trebuie iubit și promovat, motiv 
pentru care încercăm să cultivăm copiilor și tinerilor din municipiul Alexandria un sentiment de 
apartenența locală și chiar națională, de mândrie și de uniune.

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 concursului “ ȘI EU IUBESC 
ALEXANDRIA ” în municipiul Alexandria

Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 19237 din 07.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea organizării și desfășurării concursului

“ ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în municipiul Alexandria

Prin referatul de aprobare nr. 19233 din data de 07.03.2022, Primarul Victor Drăguşin 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizării și desfășurării concursului “ȘI 
EU IUBESC ALEXANDRIA” în municipiul Alexandria .

Concursul are că scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, să ne învățăm copiii 
să își iubească orașul și locuitorii lui, să-i învățăm că e de datoria lor să promoveze tot ce avem 
mai bun și participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii municipiului Alexandria 
la nivel național și de ce nu chiar mondial.

Chiar dacă Alexandria este un oraș tânăr, care nu are în spate o istorie bogată, așezat într-
o zona de câmpie frumoasă și roditoare, este un oraș frumos care trebuie iubit și promovat, motiv 
pentru care încercăm să cultivăm copiilor și tinerilor din municipiul Alexandria un sentiment de 
apartenența locală și chiar națională, de mândrie și de uniune.

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “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
Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 

sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezența hotărâre se vor alocă sume din bugetul 
local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din 
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

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 aprobarea și organizării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în 
municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus 
spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic, Comercial
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret
Cristian Faluvegi



Judetul Teleorman Anexa la

Consiliul Local al Municipiului Alexandria             H.C.L. nr. 72/30.03.2022

Regulament ,,SI EU IUBESC ALEXANDRIA”
in Municipiul Alexandria

Concursul are că scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, să ne învățăm copiii să își 
iubească orașul și locuitorii lui, să-i învățăm că e de datoria lor să promoveze tot ce avem mai bun și 
participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii municipiului Alexandria la nivel național 
și de ce nu chiar mondial.

Mod de desfășurare :

Concursul se desfășoară pentru grupuri reprezentative, formate din maxim 28 de elevi și 
maxim 3 coordonatori pe unitate de învățământ și categoriile de vârstă:

- clasele 0-IV:
- clasele V-VIII:
- licee.

Înscrierea echipelor în concurs se va face până cel târziu la data de 11.04.2022 pe baza de fișa 
de înscriere (pusă la dispoziție de către organizator) care conține un tabel nominal cu membrii echipei.

Selecția echipei reprezentative pe unitatea de învățământ revine în sarcina conducerii unității de 
învățământ. Pe durata desfășurării concursului nu este permisă schimbarea componenței echipei, decât 
în situații temeinic justificate. Echipa reprezentativă va fi formată din câte o clasa de elevi, aceștia vor 
participa în funcție de cerințele specifice ale fiecărei etape, individual sau colectiv.

Concursul se desfășoară sub formă de 3 etape punctate individual al căror punctaj se cumulează 
pe echipa și se va publica după fiecare etapă în parte.

Jurizarea se va face de către un juriu format din persoane cu pregătire relevantă în domeniul în 
care se organizează concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă.

ETAPA I – aprilie 2022
Concurs de eseu argumentativ
TEMA – CE VREAU SA FIU CAND VOI FI MARE

Se va participa cu 5 lucrari pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 5 participanti 
facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva.

1. Participanții se pot înscrie cu cate un singur eseu în cadrul concursului .
2. Eseurile vor respecta tema.
3. Pagina pe care este redactat eseul trebuie să conțină următoarele elemente: Nume, 

Prenume, Unitate de invatamant,  Categorie de varsta.
4. Eseul va fi scris in format olograf și va avea maxim 3 pagini pentru categoria 0-IV si 

maxim 5 pagini pentru categoriile V-VIII si licee.
5. Se pot folosi surse de informare si documentare cu conditia ca acestea sa fie mentionate.
6. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca lucrarea să poată fi distribuită și 

exploatată în mod liber de catre organizatori
La jurizare se va tine cont de :
- Respectarea temei cerute



- exprimarea emoțiilor, în mod creativ, prin raportare la textul literar/nonliterar
- promovarea exprimării clare, coerente și corecte, a scrierii caligrafice, a limbajului

expresiv, a umorului, a inventivității, prin crearea unor scrieri originale
- Sinteza 
- Vocabular
- Originalitate
- Logica argumentului
Eseurile vor fi punctate  cu note de 1 la 10
Data pana la care se pot preda lucrarile va fi 25.04.2022

ETAPA II – mai 2022
Cultura Generala
Se va participa cu 3 elevi pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 participanti 

facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva.

Domeniile concursului:

1. Literatura 
2. Geografia Romaniei
3. Cunoasterea Mediului/ Ecologie

Fiecare domeniu va avea câte 10 întrebări, iar competiția va parcurge succesiv fiecare domeniu. 
Concurenții vor primi întrebarea, se vor consulta în cadrul echipei timp de maxim 1 minut și vor 

da un singur răspuns colectiv, in scris.
Răspunsurile corecte se vor puncta cu câte 1 punct.
După ce vor fi parcurse cele 10 întrebări dintr-un domeniu se va trece la domeniul următor.
Întrebările și răspunsurile sunt întocmite și gestionate de Inspectoratul Școlar Judetean 

Teleorman.

ETAPA III – mai 2022
Teatru
TEMA – LA ALEGERE

Piesele de teatru ce vor fi puse în scenă de fiecare echipă vor folosi decoruri si costume 
realizate de elevi.

Durata unui spectacol pentru clasele 0- IV se va încadra în minim 10 min. – maxim 15 
min, pentru clasele V-VIII se va încadra în minim 15 min – maxim 20 min. si pentru clasele IX -
XII se va încadra în minim  20 min – maxim 25 min.

Numărul maxim de elevi într-o echipă este de 20 elevi.
Criterii de jurizare 
- respectarea conditiilor impuse referitor la costume si decor
- omogenitatea trupei;
- existenţa principiilor de bază ale interpretarii scenice (ascultarea partenerului, întelegerea 

textului, naturaleţe în exprimare, existenţa şi asumarea scopurilor, naturaleţe în mişcare, existenţa 
procesualităţii – preluare, prelucrare, opţiune, acţiune); 

- distribuirea plauzibila a interpretilor pe roluri; 
- armonizarea interpretarii actorilor; 
- punerea accentului pe procesul de invatare si mai putin pe conceptii regizorale imprimate de 

coordonator.
Sunt interzise cu desăvârşire:
1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
2. folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;



3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;
Piesele vor fi punctate cu note de 1 la 10

Se va acorda marele premiu pe fiecare categorie de vârstă, constând în sisteme educative 
interacționale pentru unitatea de învățământ și premii de participare la fiecare etapă.

Se vor organiza întâlniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim  doua 
saptamani înainte de fiecare etapă și se vor clarifica ( supune la vot, dacă va fi cazul ) eventualele 
nelămuriri. Posibilele nelămuriri ridicate pe parcursul concursurilor și nediscutate la aceste intaniri nu 
vor fi luate în considerație.

Prezentul Regulament poate fi adaptat in functie de scenariul epidimiologic, valabil la data 
organizarii/premierii concursului, cu o instiintare prealabila cu minim o saptamana inainte.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

PETCU Marian Dragos


