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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Privind : organizarea „Concursului Uniti suntem ROMANIA”, in Municipiul Alexandria 

 

La 1 decembrie 2018 se implinesc 100 de ani de la constituirea statului national unitar roman, 

realizata prin unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crisana, Maramures si 

Satmar cu Regatul Romaniei, moment de exceptie in afirmarea identitatii si traditiilor nationale. 

Acest moment aniversar trebuie marcat in mod corespunzator, la nivel local si national, prin 

organizarea si desfasurarea unor manifestari, actiuni si proiecte de aniversare a Centenarului 

Romaniei (1918 — 2018) si al Primului Razboi Mondial. 

Marcarea Centenarului Romaniei este o modalitate de recunoastere si conservare a valorilor 

culturii nationale si diversitatii expresiilor sale. 

De asemenea, Comemorarea a 100 de ani de la Primul Razboi Mondial de care Romania este 

in concordanta cu manifestarile organizate de alte state europene cu prilejul marcarii Primului 

Razboi Mondial. 

Avand in vedere importanta si semnificatia evenimentului istoric petrecut la 1 Decembrie 

1918 si importanta la nivel mondial a sfar§itului Primului Razboi Mondial, Municipiul Alexandria  

si Consiliul Local Alexandria isi propun realizarea unor actiuni, proiecte si manifestari pentru 

marcarea acestora.  

Aceste propuneri includ manifestari stiintifice si culturale. 

         Cu acest scop se iniţiază şi se propune acest concurs care sa rememoreze evenimentele din 

preajma Marii Uniri din 1918. 

          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 

Serviciul Juridic Comercial următorul proiect de hotărâre: aprobarea organizării „Concursului Uniti 

suntem ROMANIA” , în Municipiul Alexandria. 

Proiectul de hotărâre, însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

  

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 


