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  H O T A R A R E 

 

 

 

 

 Priveste: aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul        

                            Clubului Sportiv Municipal Alexandria 

 

 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere : 

- Adresa nr.29 din 27.07.2018 a CSM Alexandria; 

- expunerea de motive nr. 16496  din 27.07.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 16497 din 17.07.2018 al Directiei Economic si al 

Directiei Juridic-Comercial; 

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

municipiului Alexandria; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si 

sportului nr. 69/2000; 

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

sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile OMTS nr. 631/2017 privind aprobarea modelului - cadru al contractului de 

activitate sportiva; 

- prevederile HCL  nr. 167/2018 privind aprobarea  infiintarii Clubului Sportiv  Municipal 

Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si 

functionare;  

- prevederile art. 36, alin (2), lit. „a”, alin (3) lit. „b” si alin (6) pct.6  din Legea nr. 215 din 

23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea nr. 215 din 

23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

Art.1.-Se aproba normele financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului 

Sportiv Municipal Alexandria conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.- Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Directiei Economice si Directiei 



Juridic Comercial, pentru cunoastere, Primarului municipiului Alexandria si Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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