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 1.NECESITATEA PROIECTULUI  

                   Prin referatul de aprobare nr. 20366 din data de 16.09.2019, Primarul Victor Drăguşin propune 

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

Craciun 2019” in municipiul Alexandria .               

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI   

              “Poveste de Craciun”este deja eveniment cu traditie pentru Municipiul Alexandria, si 

anul acesta ne dorim sa le oferim locuitorilor multe evenimente de calitate ce le sunt adresate 

tuturor categoriilor de varsta .   

    Pentru ca ne dorim sa pastram traditiile, si chiar mai mult decat atat, sa le facem 

accesibile si copiilor, adolescentilor, tinerilor, ca in fiecare an scopul principal al acestui 

eveniment este acela de cultivare a interesului pentru folclorul autentic in randul tinerei generatii, 

promovarea colindului traditional, descoperirea si transmiterea traditiilor si obiceiurilor autentice 

romanesti de iarna, precum si implicarea directa a tuturor cetatenilor municipiului Alexandria in 

desfasurarea de manifestari culturale. Evenimentul isi propune sa contribuie la descoperirea, 

promovarea, punerea in valorare si pastrarea celor mai valoroase colinde, traditii si obiceiuri de 

iarna si sa dezvolte interesul publicului pentru redescoperirea creatiilor folclorice autentice 

romanesti. 

Evenimentul isi propune sa stimuleze cetatenii municipiului Alexandria care promoveaza 

folclorul romanesc, datinile, traditiile si obiceiurile autentice si sa faca simtit spiritul Sarbatorilor 

de Iarna. 

.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 „Poveste de Craciun 2019”in municipiul Alexandria, proiect de hotărâre 

care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea  Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
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