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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr 6, Scoala Gimnaziala”Mihai Viteazul”, Scoala 

Gimnaziala “Stefan cel Mare”,Colegiul National “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de 

Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala 

Gimnaziala  si Primaria Comunei Talpa pentru realizarea in comun a proiectului  

“Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa” 

 

   

Prin adresa nr. 4247 din 18.02.2020  Gradinita cu P.P. nr 6 Alexandria a solicitat aprobarea 

parteneriatului educational „Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”.  

Prin acest proiect ne propunem înlăturarea barierelor imaginare create in mod artificial intre rural și 

urban, între copii și tineri de la țară și copii și tineri de la oras, prin cunoaşterea, valorificarea, preluarea şi 

transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor și datinilor din zonele unde trăiesc beneficiarii direcți implicaţi în 

proiect prin activități comune desfașurate în comun in toate unitățile implicate și in alte spații, la 

propunerea partenerilor.  În acest sens, ne asumăm nobila sarcină de a face cunoscute şi valorificate 

tradiţiile şi obiceiurile populare, de a-i face pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi 

tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, graiul și portul străbun, 

patrimoniul culturar si literar autohton, dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie. Ne 

propunem să îi împrietenim  pe copii, să îi motivăm să se cunoască, să lucreze în comun, să redescopere 

bucuria jocului și să valorizeze interacțiunea umana directă și nu mediată de tehnologie, să își descopere 

posibile pasiuni ce pot fi perfecționate ulterior și să evitam prin informare corectă și directă posibilele 

situații de bullying generate de etichetarea greșită a copiilor și tinerilor în funcție de mediul din care 

provin. 

         Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al 

Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotaraste, in conditiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in 

comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile 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, cu modificarile si 

completarile ulterioare, proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi prezentat spre 

dezbatere si aprobare  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

                   


