ROMANIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria
Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară,
având în vedere:
·
adresa nr.1600/20.07.2021 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria;
·
referatul de aprobare nr. 17690/20.07.2021al Primarului Municipiului Alexandria;
·
raportul comun de specialitate nr. 17691/20.07.2021 al Direcției Juridic Comercial și Direcției
Economice;
·
avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
·
prevederile art.3, art. 181 alin 1, art. 22, art. 23 ,art .26 alin.1 si alin.2 lit. b, art. 29 alin 1 și alin
2, art. 30, art. 67 alin.1 și alin.3 din legea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și sportului, cu
modificările și completările ulterioare;
·
prevederile art. 20 alin.1, lit.l și k din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
·
prevederile art.129 alin.(1), alin 2 lit. a), alin. 3 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
H O T Ă R ĂȘ T E
Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului
Sportiv Municipal Alexandria și va avea următorul cuprins:
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Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 105/23.04.2021 rămân neschimbate.
Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezența hotărâre va fi transmisă
InstituțieiPrefectului, județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului
Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice, Clubului Sportiv Municipal Alexandria
pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Panagoreț Ioana

ALEXANDRIA
Nr. 185 din data de 26.07.20201

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Alexandru-Razvan Ceciu

JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr 17690/20.01.2021

REFERAT DE APROBARE
Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria

Prin adresa nr. 1699/20.07.2021, Club Sportiv Municipal Alexandria solicită aprobarea
modificării statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alexandria
În conformitate cu prevederile art 129 alin. 3 lit c) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, coroborat cu prevederile art 3, 4, 12 ale Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal, statul de funcții se aprobă de
către Consiliul Local al municipiului Alexandria, acesta fiind for deliberativ în ceea ce
privește funcționarea Clubului Sportiv Municipal Alexandria.
Având în vedere faptul că activitatea Clubului este una din ce în ce mai complexă, se
urmărește crearea unui cadru organizatoric optim pentru a se putea desfășura în bune
condiții activitatea sportivă a serviciului mai sus menționat.
De asemenea, mentionăm că în statul de funcții nu se modifică numărul de posturi
aprobate, ci se dorește transformarea postul de inspector de specialitate, treapta
profesională IA, studii superioare, într-un post de inspector de specialitate, treapta
profesională debutant, studii superioare, în cadrul Compartimentului Administrativ
propun elaborarea de către Direcția Juridic-Comercial și de către Direcția Economică a
unui proiect de hotărâre pentru apr, obarea modificării Anexei nr. 2 la HCL nr.
105/23.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria proiect de hotărâre
care, împreună cu întreagă documentație, va fi supus spre dezbaterea și aprobarea
Consiliului Local al Municipiului Alexandria

PRIMAR,
VICTOR DRAGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
NR. .17691/20.07.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria
Prin Referatul de aprobare nr. 17690/20.01.2021, primarul municipiului Alexandria supune
dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării
statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alexandria
În vederea desfășurării în bune condiții a activității sportive a serviciului mai sus menționat, sunt
necesare modificări în vederea
asigurării unui cadru organizatoric optim pentru realizarea
obiectivelor stabilite în cadrul Clubului.
De asemenea, menționăm faptul că nu se modifică numărul de posturi aprobate ci se dorește
transformarea postului de inspector de specialitate, treapta profesională IA, studii superioare, întrun post de inspector de specialitate, treapta profesională debutant, studii superioare
Conform necesității și oportunității ce sunt detaliate, cât și al prevederilor art.129, alin. 3 lit
c)din OUG nr.57/2019 Privind Codul Administrativ , statul de funcții se aprobă de Consiliul Local al
municipiului Alexandria, acesta fiind for deliberativ în ceea ce privește funcționarea Clubului Sportiv
Municipal Alexandria.
Din punct de vedere al legalității proiectului, acesta va fi întocmit pe temeiuri legislative clare,
în care principiile de necesitate si oportunitate al proiectului de hotărâre își găsesc aplicabilitatea în
prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare,
Luând în considerare cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile
art.129, alin.3, lit.c), din OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ,cu modificările și completările
ulterioare, propunem spre analiză și aprobare proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea
modificării Anexei nr. 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria
Proiectul de hotărâre împreună cu întreagă documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Director executiv
Postumia Roxandra CHESNOIU

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv
Haritina GAFENCU

ROMANIA
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Club Sportiv Municipal Alexandria
Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Telefon: Fax: 0247/ 317728
CIF 39520211
E-mail: csmalexandria@gmail.com,

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA
Nr.1699/20.07.2021

Către,
Primăria Municipiului Alexandria

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art.129, alin.3, lit.c), din
OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ, în vederea desfășurării în bune
condiții a activității sportive a serviciului mai sus menționat, precum și
necesitatea asigurării unui cadru organizatoric optim pentru realizarea
obiectivelor stabilite, vă rugăm să aprobați un proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alexandria.
Față de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneți.

Șef Serviciu
Ciobanu Bogdan Florentin
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