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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: organizarea si desfasurarea Concursului ,, Fii pregatit!Ajutorul tau
conteaza ! ” in municipiul Alexandria

Prin expunerea de motive nr. 8471 din 16.04.2019, primarul municipiului Alexandria,
Victor Dragusin ,propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii
si desfasurarii concursului ,, Fii pregatit ! Ajutorul tau conteaza! ” in municipiul Alexandria .
1.
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI
Prezentul proiect de hotarare are ca scop organizarea si desfasurarea unui concurs
adresat elevilor din unitatile de invatamant gimnazial din municipiul Alexandria, cu scopul
evaluarii si punerii in practica a cunostintelor dobandite de catre elevi in cadrul prezentarilor
teoretice sustinute de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman
cu privire la reactia in cazul unor situatii de urgenta ( cutremur ) si acordarii primului ajutor.
2.
ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA
Pentru finantarea cheltuielilor legate de organizarea concursului se vor aloca sume din
bugetul local al municipiului Alexandria, sectiunea de functionare de la capitolul 67.02 ,, Cultura
, recreere si religie” precum si din sume provenite din sponsorizari, daca va fi cazul .
Directia Economica stabileste necesitatea , oportunitatea si legalitatea angajarii si
utilizarii creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobata.
Totalul sumelor ce se vor angaja si plati anual sunt corelate cu posibilitatile bugetului.
Angajarea si decontarea cheltuielilor se face potrivit Legii nr. 82/1991 a Contabilitatii, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentelor justificative si a destinatiilor legale.
3.
BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE
Directia Economica prin Compartimentul Cultura, Sport, Tineret organizeaza si
indruma acest tip de activitati concursuri- festivaluri si asigura promovarea lor in beneficiul
comunitatii, in principal al copiilor si elevilor in scopul educarii acestora in diverse domenii.

Bogatia formelor de manifestari culturale, artistice , sportive si de tineret demonstreaza
puterea de vointa si de creatie a comunitatii, oferind o paleta de optiuni in care se regasesc toate
categoriile sociale .
Principalul obiectiv al acestui concurs este acela de a le forma elevilor un
comportament adecvat in ceea ce priveste modul de reactie in cazul unei situatii cu potential
periculos si a instruirii acestora in ceea ce priveste modul de acordare a primului ajutor intr-un
mod corect si prompt .
4. LEGALITATEA PROIECTULUI
Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe
prevederile urmatoarelor acte normative:
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. (d) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , s-a intocmit
raportul comun de specialitate cu privire la aprobarea , organizarea si desfasurarea
concursului ,,Fii pregatit! Ajutorul tau conteaza! ” in municipiul Alexandria.
Proiectul de hotarare, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.
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