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HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu CST Alexandria in vederea realizarii in comun a unor activităţi sportive 

la nivelul Municipiului Alexandria 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 6361 / 17.02.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 6362 / 17.02.2016 al Direcţiei Administraţie Publică Locală si Direcţiei 

Buget Finanţe Taxe şi Impozite;  

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile H.C.L. nr. 387/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind asocierea 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria prin Municipiul Alexandria cu structurile sportive 

din Municipiul Alexandria  pentru  sprijinirea financiară de la bugetul local a unor  activităţi 

desfăşurate de acestea; 

-  cerere de finantare  a CST Alexandria nr. 536/2015. 

- declaraţia pe propria raspundere a Presedintelui CST Alexandria 427/ 20.01.2016; 

- prevederile art. 3, alin. (1), art. 18¹, lit. „b” , art. 69, alin. (1) si art. 71, alin. (2), lit. „b”  din Legea 

69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 1, 2 si 46 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6), punctul 6 si alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale,   republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „f” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al  
Municipiului Alexandria cu CST Alexandria in vederea realizarii in comun a unor activitati 

sportive la nivelul Municipiului Alexandria si a promovării şi dezvoltării sportului de 

performanta în Municipiul Alexandria.  

Art. 2.  Se aprobă Contractul de asociere dintre  Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu CST Alexandria, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alexandria să semneze contractul de 

asociere.  

Art. 4. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 72 din 27.02.2014 si cu 

acordul partilor a contractului de asociere nr. 6249 din 03.03.2014. 

Art. 5. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Administratie Publica Locală – Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară, 

Resurse Umane şi Biroul Cultură, Sport, Tineret, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite si 

CST   Alexandria pentru cunoştere şi punere în aplicare. 
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