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H  O  T  A  R  A  R  E 

 Priveste: modificarea si completarea anexei H.C.L. 226/30.07.2018 

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitate sportiva  a Clubului 

Sportiv Municipal Alexandria.  

 Consiliul  Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in 

sedinta ordinara, avand in vedere : 

 adresa nr. 1301/10.05.2019 a Club Sportiv Municipal Alexandria; 

 expunerea de motive nr.________/________2019 a Primarului 
municipiului Alexandria; 

 raportul comun de specialitate_________ al Directiei Juridic Comercial si 
Directiei Economice; 

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
Local al municipiului Alexandria; 

 prevederile art.59- 64 din Legea nr. 24/2000 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 prevederile art.3, art. 181 alin1, art.22, art.23, art.26 alin.1si alin.2 lit.b, 
art.29 alin 1 si alin 2, art.30, art.67 alin1 si alin.3 din legea nr. 69/2000 – 
Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 prevederile art.20 alin.1, lit.l si k din Lege nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.36 alin. (6), lit. u) pct.6 din Legea 215 din 23 aprilie  2001 
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 



In temeiul dispozitiilor art. 45 alin.1(1) si ale art.115 alin. (1) lit.’’b’’ din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
  

 

H  O  T  A  R  A  S T  E 

 

Art. I.  Se completeaza art. 8 din Normele financiare pentru activitate 
sportiva  a Clubului Sportiv Municipal Alexandria cu un nou alineat avand 
urmatorul continut: 

“Art 8 (1) Transportul sportivilor la actiunile sportive organizate in tara in alta 
localitate decat cea in care isi are domiciliul acestia, se poate efectua, dupa 
caz: 

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a, cu mijloace de transport auto ale CSM 
Alexandria in calitate de organizator sau participant; 

b) cu mijloace de transport auto ale CSM in calitate de organizator sau 
participant;  

c) cu mijloace de transport in comun; 

d) cu mijloace de transport inchiriate, respectiv, microbuze, autocare si altele 
asemenea; 

e) cu avionul, clasa economica; 

f) cu autoturismul proprietate personala, in conditiile legii; 

g) cu mijloace de trasport ale altor institutii, unui acord sau protocol; 

h) cu autoturisme proprietate personala ale tuturor sportivilor minori. 

(2) Transportul sportivilor sectiilor Club Sportiv Municipal Alexandria, se 
poate efectua cu mijloacele proprii atat in interes propriu cat si catre terti” 

Art. II. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. 
236 din 24.08.2018 

  Art. III. Celelalte prevederi ale anexei H.C.L. 226/30.07.2018 privind 

aprobarea Normelor financiare pentru activitate sportiva  a Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, raman neschimbate. 



Art. IV. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare  
va fi transmisa Institutiei Prefectului – judet Teleorman, pentru verificarea 
legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Juridic Comercial, 
Directiei Economice si Clubului Municipal Alexandria, pentru cunoastere si 
punere in aplicare. 
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