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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat cu societatea comercială câştigătoare a selecţiei în vederea 
susţinerii manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Municipiului Alexandria 2019 

                

        

 1.NECESITATEA PROIECTULUI  

                   Prin expunerea de motive nr. 14947 din data de 08.07.2019, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Acordului de parteneriat cu societatea 

comercială câştigătoare a selecţiei în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor 

Municipiului Alexandria 2019. 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI   

                  Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte îmbunătăţirea activităţilor organizate în cadrul 

manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Municipiului Alexandria 2019, în sensul aducerii unor 

elemente de noutate, modernism, tehnică virtuală etc.   

În urma selecţiei de oferte conform anunţului nr. 14052 din data de 26.06.2019, al Direcţiei Economice, 

Compartiment Cultură Sport Tineret, comisia de evaluare, constituită în baza Dispoziţiei nr. 

1296/27.06.2019, a declarat câştigătoare S.C. MAKING OFF PROMOTION SRL (BERGENBIER S.A.), cu un 

număr de 82 de puncte dintr-un total maxim de 100 puncte, în vederea organizării în comun a unor 

manifestări prilejuite de sărbătorirea Zilelor Municipiului Alexandria 2019. S.C. MAKING OFF PROMOTION 

SRL (BERGENBIER S.A.) va susţine financiar şi logistic o parte din acţiunile organizate de Primăria 

Municipiului Alexandria în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Alexandria 2019. 

3. LEGALITATE  

                   Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. e şi alin (9), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României; 

 

 



 

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC  

Susţinerea  şi  realizarea în comun a unor acţiuni în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi 

Zilelor Municipiului Alexandria 2019 se va face conform ofertei cu nr. 14620/03.07.2019 depusă de S.C. 

MAKING OFF PROMOTION SRL (BERGENBIER S.A.) la Primăria Municipiului Alexandria. Oferta cuprinde: 

prezenţa unor sportivi cu reputaţie internaţională la evenimentele organizate în comun; asigurarea 

logisticii necesare pentru comercianţii de bere; promovarea evenimentului; contribuţie financiară la 

cheltuielile pentru prestaţiile artistice, scenă, servicii de sonorizare şi lumini; servicii foto şi video; 

asigurarea unui ecran de proiecţie de mari dimensiuni; organizarea unor concursuri cu premii pe 

parcursul evenimentului; Ice-bar de gheaţă mobil. 

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la colaborarea 

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. MAKING OFF PROMOTION 

SRL (BERGENBIER S.A.) în vederea aprobării Acordului  de parteneriat cu societatea comercială 

câştigătoare a selecţiei în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Municipiului 

Alexandria 2019, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre 

dezbaterea şi aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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