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      CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

REGULAMENT DE SPRIJINIRE 

A ACTIVITATILOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

 

 

 

 

A.      MODALITATI DE SPRIJIN 

 

I. Criterii de sprijinire a sportului de performanta: 

 

1. Sprijinirea sportului de performanta se poate face prin urmatoarele modalitati: 
- încheierea unor contracte de asociere între Primaria Municipiului Alexandria si structura 

sportiva solicitanta; 
- acordarea de finantari nerambursabile, în baza Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport, nr. 

130/2006, privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de 
drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport, prin participare la concurs de proiecte conform 
ghidului prezentat în anexa la H.C.L. nr.  274 din 25 septembrie 2015. 

2. Sprijinul poate fi solicitat numai de persoane juridice (structuri sportive) independente cu 
sediul si activitatea principala în municipiul Alexandria. 

3. Echipa/sportivul sa fie angrenat în competitii nationale sau internationale. 
4. Sprijinul financiar se acorda pentru structurile sportive, în conditiile stabilite de Consiliul 

Local al municipiului Alexandria. 
5. Structura sportiva care solicita sprijin nu trebuie sa aiba datorii la stat (taxe, impozite), sa aiba 

certificat de identitate sportiva, sa se înregistreze în baza de date a Primariei Municipiului Alexandria 
(Statut, sediul actual, nr. cont bancar, persoane de contact, etc.). 

 
II.     Criterii de sprijinire a sportului pentru toti 
 

1. Sprijinirea sportului pentru toti se face prin acordarea de finantari nerambursabile în baza 
Ordinului nr. 130/2006, privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport, prin participare la concurs de proiecte, 
conform ghidului prezentat în anexa la H.C.L. nr.  274 din 25 septembrie 2015. 

2. Sprijinul poate fi solicitat numai de persoane juridice (cluburi, asociatii, fundatii, etc.) 
independente, care au cuprinse în statut activitati sportive si au sediul si activitatea principala în 
municipiul Alexandria. 

3. Sprijinul se poate acorda pentru organizari de competitii, concursuri, manifestatii sportive, 
participari la competitii, concursuri si manifestari sportive interne si internationale . 

4. Institutia/organizatia care solicita sprijin nu trebuie sa aiba datorii la stat (taxe, impozite), sa 
aiba certificat de identitate sportiva, sa se înregistreze în baza de date a Primariei Municipiului 
Alexandria (Statut, sediul actual, nr. cont bancar, persoane de contact, etc.). 



5. Activitatile de exercitii fizice practicate cu scop de întretinere, profilactic sau terapeutic 
sportive precum si activitatile de educatie fizica si sportul practicate de catre persoanele cu handicap 
fizic, senzorial, psihic si mixt pot fi incluse în cadrul sportului pentru toti. 

 
B. ACORDAREA SPRIJINULUI: 

 

1. În cazul contractelor de asociere, acestea vor fi încheiate cu aprobarea Consiliului local 
municipal Alexandria. 

2. În cazul concursului de proiecte, procedura de acordare a sprijinului financiar se face conform 
ghidului de finantare, prin încheierea unui contract de finantare. 

 
C. DECONTAREA CHELTUIELILOR 

 

1. Decontarea cheltuielilor se va face conform contractelor (de asociere, de finantare) încheiate. 
2. În cazul nedepunerii la timp a decontului vor fi percepute penalitati conform legii. 
 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

CONSILIER 

Florea VOICILA 

 

 


