
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. ___________ din 13 mai 2019            

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Privind : organizarea si desfasurarea evenimentului „JOCURILE VACANTEI” , 

 in Municipiul Alexandria 

 

Vacanta de vara este recunoscuta ca fiind perioada in care toti copiii,  indiferent de varsta, dar si 

adultii petrec mult timp in aer liber. Avand in vedere temperaturile caniculare ce se anunta pentru 

acest sezon , foarte multi alexandreni vor petrece orele libere in cadrul Complexului Strand Vedea 

din Municipiul Alexandria. 

     Vacanta de vara este perioada in care toti copiii trebuie sa se simta bine, sa primeasca cadouri, sa 

se distreze impreuna. In aceasta perioada , fiecare dintre noi isi aminteste de momentele frumoase 

ale copilariei, intorcandu-se cu gandul in trecut sau retraind-o prin ochii oricarui copil. 

     Avand in vedere experienta anilor trecuti cand in zilele in care am organizat concursuri la Strand 

Vedea, numarul persoanelor care au vizitat complexul a fost dublu  sau chiar triplu, evident 

crescand proportional si gradul de incasare,  propunem ca si in aceasta vara in lunile iulie – august 

sa redeschidem „Serbarile Verii”. 

     Vacanta de vara pentru copii trebuie sa insemne : baloane colorate,  jucarii,  dulciuri,  jocuri si 

distractii in parcuri, si la Strand Vedea,  prietenii noi,  generozitate,  dragoste, inocenta,  puritate,  

duiosie,  pictura,  dansuri,  plimbari,  desene pe asfalt,  urari si felicitari. 

        Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural – educative  este de a satisface 

nevoile culturale comunitare prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse, de creştere a 

gradului de acces, de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. 

   Avand in vedere manifestarile cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 

Municipiul Alexandria in anul 2019, aprobate prin H.C.L. nr. 05 din 30 ianuarie 2019, rezulta 

necesitatea achizitionarii de servicii pentru buna desfasurare a evenimentului ,,Serbarile verii – 

concursuri la Strand Vedea”. 

          Direcţia Economica prin Compartimentul Cultură Sport Tineret organizează şi îndrumă aceste 

activităţi, asigură promovarea evenimentelor organizate în scopul atingerii publicului de toate 

vârstele şi urmăreşte buna desfăsurare a acestora, stabileşte necesităţile, oportunitatea şi legalităţile 

angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

          Ca urmare în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

elaborarea de către Direcţia Economica  prin Compartimentul Cultură Sport Tineret împreună cu 

Directia Juridic Comercial următorul proiect de hotărâre: cu privire la organizarea si desfasurarea 

evenimentului „COLOUR THE PARTY” , 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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