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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind 

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

desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019 

 

 

         Prin expunerea de motive nr. 10635 din data de 15.05.2019, Primarul municipiului 

Alexandria Victor Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu modificarea si 

completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări 

cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019. 

 

LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

„Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai 

multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

 

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte modificarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2018 

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

desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019. 

         Manifestarile cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipul 

Alexandria in anul 2019, aprobate prin HCL 05 din 30 ianuarie 2019, au devenit deja traditie in 

municipiul nostru. 

Prin organizarea de noi activitati dorim sa desfasuram manifestari cultural-artistice si 

educative, pentru a oferi unui public cat mai larg, liberul acces la activitatile de calitate. 



Performantele scolare realizate de catre elevii alexandreni aduc o imagine pozitiva 

municipiului Alexandria. 

Tinand seama de munca depusa, de cele mai multe ori renuntand la jocurile copilariei, 

printr-un sacrificiu neconditionat din parte parintilor in sustinerea pregatirii acestor copii, 

consider ca este un gest de recunostinta din partea autoritatilor locale in a premia si sprijinii 

financiar acesti elevi talentati. 

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la 

modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor 

manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria 

în anul 2018 ,proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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