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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: modificarea Anexei 1.1 la H.C.L. nr. 406/17.12.2015 privind aprobarea  

regulamentului de organizare si functionare al cinematografului 2D-3D din Casa de 

Cultura a Municipiului Alexandria 

 

 

         Prin expunerea de motive nr. 5685 din data de 14.03.2013, Primarul municipiului 

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

1.1 la H.C.L. nr. 406/17.12.2015 privind aprobarea  regulamentului de organizare si functionare 

al cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului Alexandria. 

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 1.1 la H.C.L. nr. 

406/17.12.2015 privind aprobarea  regulamentului de organizare si functionare al 

cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului Alexandria. 

 Activitatea Cinematografului reprezintă o activitate de interes public, bazată pe libertatea 

creaţiei, având drept scop promovarea adevăratelor valori ale culturii naţionale si internationale în 

domeniul cinematografic, creşterea gradului de civilizaţie al cetăţenilor. Cinematograful 2D-3D din Casa 

de Cultura a municipiului Alexandria . 



Scopul Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria este acela al 

satisfacerii nevoii de informare a comunităţii locale şi al menţinerii unei imagini pozitive a municipiului 

Alexandria. 

 Tinand cont ca la cinematograf au fost un numar aproximativ de 15.000 de spectatori pe an, in 

urma cererii acestora propun modificarea tarifelor in asa fel incat sa permita accesul tuturor categoriilor 

sociale. 

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 Anexei 1.1 la H.C.L. nr. 406/17.12.2015 privind aprobarea  regulamentului de 

organizare si functionare al cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului 

Alexandria ,proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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