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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: organizarea concursului „Mister Alexandria – editia  I”,  

in Municipiul Alexandria 

 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 22505 din 12 octombrie 2018 Primarul Municipiului Alexandria 

Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării 

concursului „Mister Alexandria 2018” în Municipiul Alexandria. 

 

1. NECESITATEA  ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Proiectul de hotărâre propus are ca scop aprobarea organizării concursului sus menţionat care 

se desfăşoară în Municipiul Alexandria în 23.11.2018, la propunerea CLTA prin Procesul Verbal 

din data de 25.09.2018, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 

În ultimii ani tinerii, in special, interactioneaza din ce in ce mai putin in viata reala, preferand 

mediul virtual. 

In dorinta de a incuraja interactiunea umana dintre tineri si de a-i convinge sa stea cat mai 

putin timp in fata calcultorului, noi initiem acest concurs intre tinerii din municipiul Alexandria, 

militand pentru o viata reala nu una virtuala, la propunerea Consiliului Local al Tinerilor 

Alexandria. 

Concursul mai are ca scop si promovarea valorilor artistice si estetice ale tinerilor nostri. 

 

2. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 

 Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea concursului se vor aloca sume din 

bugetul local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 „Cultură recreere şi religie”, din bugetul 

alocat Consiliului Local al Tinerilor Alexandria, conform prevederilor H.C.L. nr. 24 din 12 

februarie 2018 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum şi din sume provenite din sponsorizări dacă va fi cazul. 

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui concurs în care se vor 

decerna premii  se va realiza pe bază de acte doveditoare. 

Direcţia Economica stabileşte necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 

creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

 

3. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

 Direcţia Economica prin Compartimentul Cultură Sport Tineret organizează şi îndrumă acest 

tip de activităţi - concursuri - festivaluri şi asigură promovarea lor în scopul comunităţii, în principal 

al copiilor şi tinerilor spre educarea acestora in domeniul frumosului, al artei. 



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’ 

- prevederile HCL nr. 24 din 12 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului General al 

Municipiului Alexandria pe anul 2018, 

- prevederile HCL nr. 13 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in Municipiul Alexandria in anul 2018. 

 

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 organizării concursului „Mister 

Alexandria 2018”, în Municipiul Alexandria. 

      Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

  

 

 

 

               Direcţia Economica                                                           Directia Juridic, Comercial                                                              

      Haritina Gafencu                                                                    Postumia Chesnoiu                                                   
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