
JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Directia Economica 
Serviciul Juridic, Comercial 
Compartimentul Cultură Sport Tineret 
Nr.  440 din  09  ianuarie 2018 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind: aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive şi de 

tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria in anul 2018. 

 
                         Prin expunerea de motive nr. 439 din 09 ianuarie 2018  Primarul municipiului 

Alexandria Victor Draguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive şi de tineret care se 

desfăşoară în municipiul Alexandria în anul 2018. 

 
1.NECESITATEA  ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

       Proiectul de hotărâre propus are ca scop aprobarea principalelor manifestări 

cultural-artistice, sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria în 

anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 

       Pe tot parcursul anului 2018 se vor organiza în municipiul Alexandria o serie de 

manifestări cultural-artistice, sportive şi de tineret, precum şi a unor evenimente 

organizate de municipalitate. 

       Aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice,sportive şi de tineret care 

se desfăşoară în municipiul Alexandria în anul 2018, este necesară şi oportună 

deoarece viaţa culturală a  municipiului este diversificată prin acţiuni care marchează 

momente importante din istoria acestei localităţi. 

 

2.ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 

       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 

prezenta hotărâre se vor aloca 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 2018. 

      Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor 

manifestări se va realiza pe baza de acte doveditoare. 



      Direcţia Economica stabileste necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării 

şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

 

3. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

      Direcţia Economica, prin Compartimentul Cultura, Sport, Tineret organizează şi 

îndruma aceste activităţi asigură promovarea evenimentelor organizate în scopul 

comunităţii şi spre educarea acestora în vederea asigurării unui ambient plăcut 

pentru populaţia Alexandriei. 

      Bogăţia formelor de manifestări cultural-artistice,sportive şi de tineret 

demonstrează puterea de voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni 

în care se regăsesc toate categoriile sociale. 

 

4. Legalitatea  

       Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată de prevederile art. 36, 

alin. (2), lit. (d) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 

republicată cu modificările şi completările ulterioare . 

       Ca urmare în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, s-

a întocmit raportul comun de specialitate cu privire la aprobarea principalelor 

manifestări cultural-artistice, sportive şi de tineret care se desfasoară în 

municipiul Alexandria pe anul 2018. 

      Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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