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EXPUNERE DE MOTIVE 
  

la proiectul de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu Colegiul National ”Al. I. Cuza” în vederea 
desfăşurării în comun a concursului international de dans ”În pasi de dans” în  

Municipiului Alexandria 
   

 

 In scopul realizarii in comun a unor actiuni de interes public local, consideram ca este 

binevenita oferirea unei forme alternative de educatie, aceasta activitate are insa si un puternic 

impact psihic asupra celor care o practica. Parteneriatul in dans dezvolta relatiile inter-umane si o 

stare generala de bine. Dansatorii au incredere in ei insisi iar copiii pe langa o dezvoltare fizica 

armonioasa si o personalitate frumoasa au si un colectiv in care invata eticheta specifica 

dansului.  

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative:  

- Art. 36, alin.7, lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „in exercitarea atributiilor consiliul local 

hotaraste, in conditiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine 

in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de 

interes public local”;  

- Art. 2, lit. „e”din O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si 

completările ulterioare: „parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept 

privat fara scop patrimonial” . 

Concursul ”În pasi de dans” a fost initiat in anul 2009 iar din 2012 a devenit concurs 

international.   
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

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

următorul proiect de hotărâre: „asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

municipiului Alexandria cu Colegiul National „Al. I. Cuza”Alexandria in vederea organizarii 

concursului international de dans „In pasi de dans” in municipiul Alexandria”. 



Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare  

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 
 

Victor Drăguşin 
 

 


