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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a activităţii de 
voluntariat la nivelul Municipiului Alexandria 

 
 

Recunoașterea corespunzătoare  a valorii voluntariatului trebuie să devină o prioritate 
pentru România care trebuie să dezvolte sisteme de recunoaștere a competenţelor dobândite prin 
activităţi de voluntariat acceptate de sectorul neguvernamental, de sistemul formal de învăţământ 
și de piaţa angajatorilor privaţi și să exploateze la maxim potenţialul voluntariatului ca formă de 
învăţare pe tot parcursul vieţii și îmbătrânire activă.Voluntariatul trebuie promovat ca valoare 
esenţială a societăţii care stimulează solidaritatea și creează valoare adăugată pentru societate și 
individ. 

Conform prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie 
iniţiativă, în folosul altora , fără a primi o cantraprestaţie materială. Activitatea de interes public 
este desfășurată în domenii cum sunt asistenţa și serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, 
medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, știinţific, umanitar, religios, filantropic, 
sportiv, de protectie a mediului, social și comunitar și alte asemenea. 

Pentru municipiul Alexandria ne dorim extinderea conceptului de voluntariat, 
conștientizarea cât mai extinsă a publicului larg cu privire la valoarea voluntariatului pentru 
comunitatea locală, cu privire la beneficiile la nivel individual ale celor care se implică voluntar și 
cu privire la potenţialul voluntariatului ca formă de responsabilitate socială care poate fi asumată, 
în această formă, atât la nivel individual cât și la nivel instituţional. Pentru dezvoltarea 
volountariatului la nivel local putem identifica aspecte importante pentru orice instituţie publică 
ce își dorește recunoașterea sa în comunitate ca actor implicat și responsabil: 

• abordarea creativă a problemelor comunităţii; 
• apropierea de cetăţeni; 

• implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor; 
• completarea resurselor materiale cu resursă umană; 
• depășirea constrângerilor bugetare; 
• manifestarea responsabilităţii faţă de comunitate; 

• schimbarea percepţiei de asistat a cetăţenilor; 
• asumarea activă a rolului de mediator între actorii din comunitate. 

 
      Apreciez că propunerea de mai sus este în conformitate cu prevederile legale, aceasta 

fiind necesară și oportună și  iîn conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
propun elaborarea de către Direcţia Administraţie Publică Locală a unui   proiect de hotărâre cu 
privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a activităţii de voluntariat sub 
autoritatea Municipiului Alexandria . 
         Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentat spre dezbaterea și 
aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 

Primar,  

 Victor Drăgușin 


