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1.NECESITATEA PROIECTULUI  

         Prin referatul de aprobare numarul 4691 din data de 24.02.2020, Primarul Victor Drăguşin 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarea si desfasurarea 

evenimentului “Tanar Cetatean” in municipiul Alexandria. 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI   

      Marcarea unui eveniment important din viata oricarui tanar si in acelasi timp constientizarea 
faptului ca de la aceasta varsta devin cetateni cu drepturi si obligatii depline. Majoratul este 
reprezentat de momentul atingerii vârstei de 18 ani și de trecerea din faza de adolescent în faza 
de adult. Acesta diferă în funcție de legile țării în care își are domiciliul cetățeanul. De multe ori, 
persoana în cauză sărbătorește aceasta printr-o petrecere. În România o persoană este 
considerată ca fiind majoră dacă a împlinit vârsta de 18 ani , incepand sa se contureze o alta 
viata, cu responsabilitati mai mari si indatoriri, iar celebrarea acestei varste nu trebuie sa treaca 
neobservata.  

      Evenimentul se va desfasura pe tot parcursul anului 2020. 

 

 

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) si 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 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Adolescent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adult
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia


organizate de municipalitate, conform anexei la prezenta hotărâre 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 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 Economica stabileste 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 desfasurarii si organizarii evenimentului  „ Tanar Cetatean ” in municipiul Alexandria, 

proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea ş i 

aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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