
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului

„ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în Municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 4209 din 16.02.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 4210 din 16.02.2021 al Direcţiei Economice şi Direcției 

Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d” din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), 
lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului “ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în 
municipiul Alexandria în perioada martie – iunie 2021.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de concurs conform anexei care face parte integrantă din 
prezența hotărâre.

Art.3 Prin grijă Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Silvia COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. _____ din ____  februarie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 4209 din 16.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului 
“ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în municipiul Alexandria

Concursul are că scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, să ne învățăm copiii 
să își iubească orașul și locuitorii lui, să-i învățăm că e de datoria lor să promoveze tot ce avem 
mai bun și participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii municipiului Alexandria 
la nivel național și de ce nu chiar mondial.

Chiar dacă Alexandria este un oraș tânăr, care nu are în spate o istorie bogată, așezat într-
o zona de câmpie frumoasă și roditoare, este un oraș frumos care trebuie iubit și promovat, motiv 
pentru care încercăm să cultivăm copiilor și tinerilor din municipiul Alexandria un sentiment de 
apartenența locală și chiar națională, de mândrie și de uniune.

Că urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea 
organizării și desfășurării concursului “ ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA ” în municipiul 
Alexandria

Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 4210 din 16.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea organizării și desfășurării concursului

“ ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în municipiul Alexandria

1.NECESITATEA PROIECTULUI
Prin referatul de aprobare nr. 4209 din dată de 16.02.2021, Primarul Victor Drăguşin 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizării și desfășurării concursului “ȘI 
EU IUBESC ALEXANDRIA” în municipiul Alexandria .
2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Concursul are că scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, să ne învățăm copiii 
să își iubească orașul și locuitorii lui, să-i învățăm că e de datoria lor să promoveze tot ce avem 
mai bun și participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii municipiului Alexandria 
la nivel național și de ce nu chiar mondial.

Chiar dacă Alexandria este un oraș tânăr, care nu are în spate o istorie bogată, așezat într-
o zona de câmpie frumoasă și roditoare, este un oraș frumos care trebuie iubit și promovat, motiv 
pentru care încercăm să cultivăm copiilor și tinerilor din municipiul Alexandria un sentiment de 
apartenența locală și chiar națională, de mândrie și de uniune.

3. LEGALITATE

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și 

alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României
4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 
sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezența hotărâre se vor alocă sume din bugetul 
local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din 
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 
realiza pe baza de acte doveditoare.



Direcţia Economică stabilește necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire 
la aprobarea aprobării și organizării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în 
municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus 
spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic, Comercial
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret
Cristian Faluvegi



Judetul Teleorman Anexa la
Consiliul Local al Municipiului Alexandria             H.C.L. nr.____/ ___.02.2021

Regulament ,,SI EU IUBESC ALEXANDRIA”
in Municipiul Alexandria

Concursul are că scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, să ne învățăm copiii să își 
iubească orașul și locuitorii lui, să-i învățăm că e de datoria lor să promoveze tot ce avem mai bun și 
participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii municipiului Alexandria la nivel național 
și de ce nu chiar mondial.

Mod de desfășurare :

Concursul se desfășoară pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de învățământ și 
categoria de vârstă formate din câte o clasa pe categorie de vârstă și unitate de învățământ și maxim 
4 coordonatori:

- clasele 0-IV:
- clasele V-VIII:
- licee.

Înscrierea echipelor în concurs se va face până cel târziu la data de 12.03.2021 pe baza de fișa 
de înscriere (pusă la dispoziție de către organizator) care conține un tabel nominal cu membrii 
echipei.

Selecția echipei reprezentative pe unitatea de învățământ revine în sarcina conducerii unității 
de învățământ. Pe durata desfășurării concursului nu este permisă schimbarea componenței echipei, 
decât în situații temeinic justificate. Echipa reprezentativă va fi formată din câte o clasa de elevi, 
aceștia vor participa în funcție de cerințele specifice ale fiecărei etape, individual sau colectiv.

Concursul se desfășoară sub formă de 4 etape punctate individual al căror punctaj se 
cumulează pe echipa și se va publica după fiecare etapă în parte.

Jurizarea se va face de către un juriu format din persoane cu pregătire relevantă în domeniul 
în care se organizează concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă.

ETAPA I – martie 2021
Concurs fotografie

TEMA – ALEXANDRIA ÎN STRAIE DE PRIMĂVARĂ

Se va participa cu cate 5 fotografii pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ, 
participanți făcând parte din echipa reprezentativă pentru categoria de vârstă respectivă.

Fotografiile vor fi predate la Primarie et.2, cam 13, în format mp4, pe suport DVD.
Fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
1. Să respecte tema dată ( fotografiile să fie făcute în ultimele 12 luni, în municipiul 

Alexandria)
2. Format JPEG ( se vor depune în format digital și printat A4), pot fi făcute alb/negru sau 

color;



3. Fotografiile vor fi făcute în format landscape
4. Dimensiune între 2Mb și 5Mb,
5. Fotografiile sunt fără drepturi de autor
6. Dacă fotografia conține persoane (adulți sau copii), participantul trebuie să dețină acordul 

persoanelor sau ale parinților pentru a permite organizatorilor utilizarea fotografiilor în 
concurs

7. Fotografiile nu trebuie să aducă atingere vreunei persoane și să nu constituie un ultraj 
contra bunelor moravuri, o incitare la comiterea anumitor infracțiuni sau delicte, o 
provocare sau discriminare, o instigare la ură sau la violență

8. Nu se acceptă prelucrarea fotografiilor nici măcar la nivel de corecții de baza 
(brightness/contrast, levels, unsharp, crop, wb, etc)

9. Colajele nu sunt acceptate. Fotografiile nu trebuie să conțină watermark-uri sau rame
10. Adăugarea/scoaterea elementelor în fotografie (cloning, healing, filtre art etc) nu este 

acceptată.
11. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca fotografia să poată fi distribuită și 

exploatată în mod liber de către organizatori

La jurizare se va ține cont de :
- Respectarea temei cerute
- Stăpânirea tehnicii fotografice
- Originalitate și creativitate
- Cuprinderea în fotografii a unor obiective reprezentative orașului nostru .
- Relevanța mesajului transmis pentru proiectul ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA

Fotografiile vor fi punctate cu note de la 1 la 10
Dată până la care se pot preda lucrările va fi 22.03.2021

ETAPA II – aprilie 2021
Concurs de videoclip.

TEMA - PRIMAVARA IN ALEXANDRIA
Se va participa cu 5 videoclipuri pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor fi 

reprezentative temei date, videoclipurile fiind realizate de elevi care fac parte din echipa 
reprezentativă pentru categoria de vârstă respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Videoclipurile vor avea minim 1 min. și maxim 3 min. și vor fi predate la Primarie et.2, 
cam 13, în format mp4, pe suport DVD.

În videoclipuri vor fi utilizate doar imagini din municipiul Alexandria.
Videoclipul va fi realizat numai cu telefonul mobil, fără a fi folosite sisteme de stabilizare.

Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a 
unei persoane, imaginea şcolii că instituţie sau imaginea orașului, în general sau în particular;

Participantii trebuie să dețină acordul parinților sau aparținătorilor pentru a permite 
organizatorilor utilizarea videoclipurilor în concurs

Sunt interzise cu desăvârşire:
1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
2. folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;



4. Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, 
implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei de către contestatar) 
la descalificarea echipei respective.

În primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat titlul propriu-zis, urmat de celelalte 
elemente de identificare (Nume, Prenume, Unitate de învățământ, Categorie de vârstă).

Înscrierea videoclipului în concurs va fi însoțită obligatoriu de o prezentare a sa iar filmarea 
brută trebuie păstrată pentru soluționarea eventualelor contestații.

Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, 
audio sau grafice incluse în videoclip, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca videoclipul să poată fi distribuit și 
exploatat în mod liber de către organizatori

La jurizare se va ține cont de :
- originalitatea prezentării obiectivului ales,
- prezentarea unor date și informații cât mai complete despre obiectivul prezentat
- calitate ( calitatea incadrarilor și a montajului)
- conținut ( atractivitatea videoclipului)
- modul artistic de realizare( scenariu, regie, efecte de imagine şi sonore, acolo unde este 

cazul etc.)

Fotografiile vor fi punctate cu note de 1 la 10
Data până la care se pot preda lucrările va fi 16.04.2021

ETAPA III – mai 2021
Concurs de recitare.

TEMA - LA ALEGERE
Se va participa cu 10 videoclipuri pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor avea 

o temă la alegere, participanții făcând parte din echipa reprezentativă pentru categoria de vârstă 
respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Videoclipurile cu recitări vor avea minim 1 min. și maxim 3 min. și vor fi predate la 
Primarie et.2, cam 13, în format mp4, pe suport DVD.

În videoclipuri exprimarea artistică este totală.
Videoclipul va fi realizat numai cu telefonul mobil, fără a fi folosite sisteme de stabilizare.

Poeziile alese nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea 
şcolii ca instituţie, în general sau în particular;

Videoclipul va conține doar participantul care trebuie să dețină acordul parinților sau 
aparținătorilor pentru a permite organizatorilor utilizarea videoclipurilor în concurs

Sunt interzise cu desăvârşire:
1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
2. folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;
4. Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, 

implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei de către contestatar) 
la descalificarea echipei respective.

Videoclipul va fi însoțit de titlul propriu-zis, urmat de celelalte elemente de identificare 
(Nume, Prenume, Unitate de învățământ, Categorie de vârstă).



Nu se permit materiale auxiliare video, audio sau grafice în videoclip.
Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca videoclipul să poată fi distribuit și 

exploatat în mod liber de către organizatori
La jurizare se va ține cont de :

- originalitatea recitării,
- creativitate ( calitatea punerii în scenă, modul în care este transmis mesajul)
- calitate ( calitatea incadrarilor și a montajului)

Clipurile  vor fi punctate cu note de 1 la 5
Data până la care se pot preda lucrările va fi 07.05.2021

Etapa IV – iunie 2021
Concurs de prezentare PowerPoint

TEMA - ALEXANDRIA IERI-AZI-MAINE
Se va participa cu 5 prezentări pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor fi 

reprezentative temei date, participanții făcând parte din echipa reprezentativă pentru categoria de 
vârstă respectivă și vor fi desemnați de coordonator.

Prezentările trebuie să conțină minim 10 și maxim 15 slide-uri, va fi în format PPT și vor fi 
predate la Primarie et.2, cam 13, în format mp4, pe suport DVD.

Primul slide va conține datele de identificare ale elevului(Nume, Prenume, Unitate de 
învățământ, Categorie de vârstă).

Prezentarea trebuie să respecte următoarele condiții :
- să conțină slide-uri din câte o singură fotografie proprie și text la alegere cu condiția să 

fie menționată sursa dacă nu le aparține
- fotografiile să conțină doar imagini din municipiul Alexandria făcute în anul 2020 care să 

nu conțină grupuri mai mari de 3 persoane (respectând normele de distanțare socială)
- participantul trebuie să dețină acordul parinților sau aparținătorilor pentru a permite 

organizatorilor utilizarea prezentărilor în concurs
- timpul de afișare al slide-urilor să fie adaptat mesajului transmis
- se vor adaugă efecte de tranziție pentru slide-uri
- prezentarea să nu conțină butoane de acțiune

Sunt interzise cu desăvârşire:
1. utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
2. folosirea unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
3. crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;
4. Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, 

implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei de către contestatar) 
la descalificarea echipei respective.

La jurizare se va ține cont de :
- Respectarea temei cerute
- Originalitate și creativitate
- Claritatea mesajului transmis.
- Relevanța mesajului transmis pentru proiectul ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA



Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă că lucrarea să poată fi distribuită și 
exploatată în mod liber de către organizatori.

Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, 
audio sau grafice incluse în prezentări, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

Prezentarile vor fi punctate cu note de 1 la 10
Data până la care se pot preda lucrările va fi 02.06.2021

Se va acordă marele premiu pe fiecare categorie de vârstă, constând în sisteme educative 
interacționale pentru unitatea de învățământ și premii de participare la fiecare etapă.

Se vor organiza întâlniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim o luna înainte 
de fiecare etapă și se vor clarifica ( supune la vot, dacă va fi cazul ) eventualele nelămuriri. Posibilele 
nelămuriri ridicate pe parcursul concursurilor și nediscutate la aceste intaniri nu vor fi luate în 
considerație.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

Silvia COBARLIE


