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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: organizarea si desfasurarea evenimentului „COLOUR THE PARTY” , 

 in Municipiul Alexandria 

 

Prin expunerea de motive nr. 10315  din 13 mai 2019 Primarul Municipiului Alexandria, 

Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarea si 

desfasurarea actiunii “COLOUR THE PARTY” , in Municipiul Alexandria 
 

1. NECESITATEA  ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

         Evenimentul COLOUR THE PARTY din cadrul actiunii  ,,Ziua Tineretului” este un 

eveniment dedicat unui segment extrem de important , cu scopul sporirii participării tinerilor la 

activitatile culturale, precum și a creșterii interesului acestora față de viața publică. 
         Evenimentele culturale, mai ales cele din perioada în care trăim, au rolul de a reflecta 

societatea contemporană. Tot mai mulți dintre noi ne  dedicăm unei cauze, ne asumă o misiune 

socială pe care o urmărim în munca noastra. De aceea, participarea la evenimente culturale ne poate 

ajuta tot mai mult nu doar să interacționăm cu frumosul, ci și să înțelegem lumea din jurul nostru. 

Pentru că perioada de formare a unui individ culminează cu adolescența, tinerețea, este deosebit de 

important ca tinerii să participe la evenimente culturale ce le sunt adresate in mod direct.. 

       Participarea activă la viața culturală este , fără îndoială, un aspect important în dezvoltarea 

personală a locuitorilor municipiului. Aceasta se datorează faptului că, prin intermediul culturii, 

avem ocazia de a cunoaște mai bine societatea contemporană și de a ne îmbogăți substanțial 

cunoștințele si valorile. 

      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. 

 

2. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 

 Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea evenimentului se vor aloca sume din 

bugetul local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 „Cultură recreere şi religie” precum şi 

din sume provenite din sponsorizări dacă va fi cazul. 

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei actiuni se va realiza 

pe bază de acte justificative. 

Direcţia Economica stabileşte necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 

creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată. 

 

3. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

 Direcţia Economica prin Compartimentul Cultură Sport Tineret organizează şi îndrumă acest 

tip de activităţi - concursuri - festivaluri şi asigură promovarea lor în beneficiul comunităţii, în 

principal al copiilor şi tinerilor spre educarea acestora in domeniul frumosului, al artei. 



Bogăţia formelor de manifestări cultural, artistice, sportive şi de tineret demonstrează puterea 

de voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni în care se regăsesc toate categoriile 

sociale. 

4. LEGALITATEA  

Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată de: 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. (d) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare’ 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit raportul comun de 

specialitate cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentului „COLOUR THE PARTY” , in 

Municipiul Alexandria. 

      Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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