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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobarea organizarii si desfasurarii concursului 

 “Colinde și Obiceiuri de Iarnă”  in municipiul Alexandria 

 

        

 1.NECESITATEA PROIECTULUI  

                   Prin referatul de aprobare nr. 24743 din data de 18.10.2021, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarea si desfasurarea concursului “Colinde și Obiceiuri 

de Iarnă” editia 2021 in municipiul Alexandria .               

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI   

         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. 83 din 19 aprilie 2021 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. 
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