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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Ziua Internationala a 

Persoanelor Varstnice 2019” in municipiul Alexandria 

        

 

 1.NECESITATEA PROIECTULUI  

                   Prin referatul de aprobare nr. 20368 din data de 16.09.2019, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarii si desfasurarii evenimentului “Ziua Internationala 

a Persoanelor Varstnice 2019” in municipiul Alexandria .               

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI   

       Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 

octombrie. Cu această ocazie, ne reamintim cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, 

iar noi, românii ne putem aminti de cunoscutul proverb "Cine n-are bătrâni să-și cumpere". 

     Incercam in acest sens sa atragem atentia asupra faptului că speranţa de viaţă a cetăţenilor 

europeni este în continuă creştere şi că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în condiţii mai bune 

de sănătate – oportunităţi pe care societatea ar trebui sa le valorifice iar într-o societate în care 

numărul persoanelor vârstnice este în creştere continuă, îmbătrânirea activă este direct corelată 

cu solidaritatea dintre generaţii si consideram ca avem datoria de a crea condiţiile favorabile 

îmbătrânirii active şi asigurării unui mod de viaţă autonom, prin asigurarea pensiilor, menţinerea 

lucrătorilor vârstnici pe piaţa muncii, acordarea unor servicii medicale, de îngrijire şi asistenţă 

socială echitabile şi de calitate, încurajarea învaţării pe tot parcursul vieţii, sprijinirea implicării 

în activităţi de voluntariat, adaptarea locuinţelor la nevoile persoanelor vârstnice, crearea unui 

mediu de viaţă prietenos şi facilitarea accesului la utilizarea tehnologiilor informatice. 

       Societățile trebuie să asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și 

respectarea drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. Sunt necesare sisteme de securitate 

socială puternice care să furnizeze servicii, să asigure un standard adecvat de viață și care să 

promoveze solidaritatea între generații.  

 

.3. LEGALITATE  

 

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

următoarelor acte normative: 

-   art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. 

(5),  art. 196, alin. (1), lit. “a”  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României 



4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC 

    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. 

      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. 

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 

aprobarea aprobarii si organizarii evenimentului „Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice 

2019”in municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi 

supus spre dezbaterea şi aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

     Direcția Economică                                                                                   Directia Juridic, Comercial  

             Director,                                                                                                             Director, 

     Haritina Gafencu                                                                                               Postumia Chesnoiu 

   

 

 

 

 

                                                     Compartiment  Cultură Sport Tineret                                                                                                                                                          

                                                                        Cristian Faluvegi 

 

 

 

 

 


