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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului
“Revelion” in municipiul Alexandria, in anul 2019

Se incheie un nou an si suntem in fata unui alt inceput. Ceea ce a fost este lasat uitarii, iar
ceea ce urmeaza este intampinat cu multa speranta si bucurie.
Oamenii tin neaparat sa sarbatoreasca trecerea in noul an cu petreceri si numeorase ritualuri.
Multi au superstitii pe care, daca nu le respecta, cred ca noul an le va aduce ghinion. Ele au
forta simbolica de a incheia un ciclu.
Un nou ciclu incepe la o data simbolica, ea fiind aleasa de intreaga lume in mod
conventional.
Astfel, timpul este marcat de catre oameni. Iar atunci cand ei marcheaza timpul, ceea ce s-a
petrecut inca din trecutul foarte indepartat, oamenii simt ca isi controleaza destinul .
Oamenii au nevoie intotdeauna de speranta. Astfel, ei obtin un anumit confort psihologic de
care au nevoie. Noul an aduce cu el posibilitatea ca oamenii sa isi reorganizeze vietile, sa
repare greselile si sa faca lucrurile diferit decat pana atunci .
In acest proces, ritualul are un rol crucial. Nu este de ajuns sa spunem ca incepe un nou an,
ci sa marcam cumva momentul, sa facem ceva concret in aceasta privinta.
In limba franceza, cuvantul "revellion" inseamna a fi treaz. Astfel, a primi ceea ce este nou
este un gest care trebuie facut atunci cand esti treaz, pentru a-l intampina.
Zgomotul pe care il facem in noaptea dintre ani are scopul de a izgoni spiritele rele. Tot
acest ansamblu de tehnici prin care se creeaza stralucire si zgomot in noaptea dintre ani poate
fi interpretat ca o modalitate de a comunica si cu Dumnezeu.
Toti oamenii sarbatoresc Revelionul in mod diferit de la o cultura la alta, ei sunt constienti de
importanta unui nou inceput.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea organizarii si
desfasurarii evenimentului “ Revelion ” in municipiul Alexandria
Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.
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