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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” 2017 prin acordarea unor 

premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 

 

 Prin expunerea de motive nr.12559/10 mai 2017 Primarul Municipiului Alexandria 

propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de 

Aur” prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la 

casatorie. 

1. Necesitatea 

Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” prin 

acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 

Viata cultural-sociala a Municipiului Alexandria se imbogateste an de an prin marcarea unor 

manifestari diverse. Si in acest an se v-a organiza evenimentul “Nunta de aur”, un eveniment 

emoţionant, la care sunt invitate să se înscrie cuplurile din Municipiul Alexandria care au împlinit 50 de 

ani de căsnicie neantrerupta, sau urmează să-i împlinească pe parcursul anului. 

In vremurile tumultoase pe care le parcurgem, notiunea de familie si-a pierdut din insemnatatea 

sa, din respectul ce trebuie sa si-l poarte  cei doi (sot-sotie). Societatea evolueaza prin familie iar 

respectul si increderea, este unul dintre reperele esentiale a rezistarii in timp a familiei. 

2. Oportunitatea 

Datorită faptului că aniversarea a 50 de ani de la căsătorie reprezintă un eveniment deosebit în 

viata oricărei familii considerăm oportună initierea unui proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea 

organizarii evenimentului “Nunta de Aur” prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate. 

Asa cum statul Roman ocroteste casatoria si familia, Primaria Municipiului Alexandria, ca drept 

recunostinta si respect pentru familiile care au implinit 50 de ani de casatorie si care au reusit sa treaca 

peste toate incercarile si obstacolele vietii,  acorda  “Diploma de fidelitate” la care se vor alatura si 

premii in valoare de 300 lei pentru fiecare familie. 

3. Analiza economica si tehnica 

“Diploma de fidelitate” si premiul in valoare de 300 lei pentru fiecare familie, se acordă pe baza 

copiei certificatului de căsătorie şi a buletinului/cărţii de identitate, care să ateste că soţii domiciliază în 

municipiul Alexandria. 

Pentru finantarea cheltuielilor legate de organizare evenimentului “Nunta de Aur”  si pentru 

premii se vor aloca sume din bugetul local-sectiunea de functionare de la capitolul 67.02 – „Cultura, 

recreere si religie”, subcapitolul bugetar „ Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si 

religiei”(67.02.50), articolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” (20.30.30). 

4. Beneficiu pentru comunitate 

Sărbătorirea a peste jumătate de secol împreună este un eveniment special în viaţa fiecărui cuplu 

ce a trăit, la bine si la rău, aproape o viaţă de om si este, în acelasi timp, un prilej deosebit pentru aceste 

familii, de a fi cinstite de către urbea căreia i s-au dedicat atâţia ani. 



Având în vedere că acest eveniment din viaţa unei familii reprezintă un lucru deosebit, pe care nu 

toţi au şansa de al sărbători, considerăm ca o datorie morală să sărbătorim persoanele vârstnice care au 

trăit, au muncit şi şi-au întemeiat o familie în Municipiul Alexandria, dovedindu-le prin aceasta respectul 

pe care îl avem pentru eişi pe care îl merită pe deplin. 

5. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata pe prevederile art. 36, alin. (1) din Legea 

nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, a prevederile H.C.L. nr. 86 / 29aprilie 2017privind aprobarea bugetului general al 

Municipiului Alexandria si a prevederilor  H.C.L. nr. 19/26 ianuarie 2017privind aprobarea principalelor 

manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 

2017. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al municipiului Alexandria.  
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