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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL 

ALEXANDRIA,  în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite 

conform Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Fotbal 

 

 

 

Asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA,  în vederea susţinerii şi realizării în 

comun a unor acţiuni stabilite conform Calendarului Sportiv al Federatiei Romane de Fotbal,  se 

face în temeiul Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi tinând seama de H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare. 

Colaborarea dintre autoritatea publică locală şi structura sportivă are la bază un contract 

de asociere şi un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), 

lit. e) şi alin.7, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

Sumele primite cu titlu de sprijin financiar, pot fi cheltuite pe capitolele prevăzute de 

lege, în limitele stipulate în H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificarile si completarile ulterioare. Totalul sumelor ce se vor angaja şi 

plăti anual sunt corelate cu posibilităţile bugetului. 

Decontarea sumelor se va face doar pe baza documentelor justificative şi a destinaţiilor 

legale.  

Structura sportivă solicitantă îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin 

Regulament, fiind supusă unei evaluări din partea reprezentanţilor Municipiului Alexandria. 

Nerespectarea prevederilor contractuale sau furnizarea de informaţii false de către 

solicitanţi atrage răspunderea contractuală, administrativă, civilă sau penală, după caz.  

 



Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de 

hotărâre  însotit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 

 

 

 


