
ROMANIA

JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 3 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. 2746/20.09.2021 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria;
· referatul de aprobare nr.22133/20.09.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
· raportul comun de specialitate nr.22134/20.09.2021 al Direcției Juridic Comercial și
DirecțieiEconomice;
· avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;
· prevederile art.3, art. 181 alin1, 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 2lit. 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 modificăși se completează„Capitolul III-Patrimoniul,finanțarea, bugetul de venituri și
cheltuieli,„ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria, la art. 8, alin 2, lit h)si va avea următorul cuprins:
alin.(2), lit h) : „ (…) alte venituri, conform dispozițiilor legale, cuprinzând , dar fără a se limita la 
acestea, venituri obținute din vânzarea de bilete/carduri tip abonament de intrare la competiții 
sportive, incepând cu luna august 2021„
Art.2.Se modificăși se completează„Capitolul III-Patrimoniul,finanțarea, bugetul de venituri și
cheltuieli,„ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria,  la art. 10  cu introducerea alin. 3 și 4 si va avea următorul cuprins:
alin. 3.``–Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea obiectivelor sportive ,includ, 
dar fără a se limita la acestea, cheltuieli privind asistența și investigații medicale,, intervenții
chirurgicale, kituri post operatorii( exemplu: protezemediciale, ori alte accesorii medicinale  care 
ajută în recuperarea post operatorie a sportivului)tratamente post operatorii, servicii medicale de 
refacere/recuperare.
alin. 4. „- Clubul își rezervă dreptul de a deconta contravaloarea serviciilor medicale menționate mai 
sus dacă acestea au fost efectuate în sistem de stat ori privat, în acest ultimo caz, însă, Clubul va
deconta numai cheltuielile care se încadrează la contravaloarea serviciilor medicale oferite în sistem 
de stat. 
Art. 3. Se modificăși se completează „Capitolul VI „Recompense și măsuri disciplinare„ din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Alexandria, art.26 , alin1,  
lit a) și b), pct.2,  si va avea următorul cuprins:



Clubul își rezervă dreptul de a penaliza jucătorii cu 25% din indemnizația sportivă a locurilor 1 – 4, 
dupa cum urmează: dacă echipa se află la sfârșitul anului 2021 (tur – retur) pe locul  1 – 4, Clubul va
restitui jucătorilor suma penalizatoare care  a fost reținută,  dacă echipa se află la sfârșitul anului 
2021 (tur – retur) pe locul 5- 10, Clubul nu va mai restitui sumele penalizatoare; dacă echipa se află
la sfârșitul sezonului competitional 2021-2022 pe locurile 1 -4, Clubul va restitui jucătorului
penalitatea reținută începând cu luna mai  2022; dacă echipa se află la sfărșitul sezonului
competițional 2021-2022 pe locurile 5 -10, Clubul  nu va mai restitui jucătorului suma
penalizatoare„.

Art.4.Celelalte prevederi ale HCL nr. 105/23.04.2021 rămân neschimbate. 

Art.5.. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului - 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 CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER, SECRETAR GENERAL

Panagoreț Ioana Alexandru-Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA 

Nr. 232 din data de 29.09.2021





JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Nr.22133/20.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 3 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 2746/20.09.2021, Club Sportiv Municipal Alexandria solicită aprobarea 
modificării Anexei nr. 3 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

Se modifică și se completează „Capitolul III-Patrimoniul,finanțarea, bugetul de venituri și 
cheltuieli,„ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Alexandria, la  
art. 8, alin 2,  lit h)  si va avea următorul cuprins:

alin.(2), lit h) : „ (…) alte venituri, conform dispozițiilor legale, cuprinzând , dar fără a se 
limita la acestea, venituri obținute  din vânzarea de bilete/ carduri tip abonament de intrare la 
competiții sportive, incepând cu luna august 2021„

Având în vedere faptul că, activitatea Clubului Sportiv Municipal Alexandria este una din ce în 
ce mai complexă, prin promovarea într-o Ligă superioară a secției handbal și anume Liga Zimbrilor și 
la multe competiții de nivel organizatoric superior în cadrul altor secții ale Clubului, a faptului că până 
la momentul actual, la nivelul Clubului s-au înființat mai multe secții sportive, respectiv, secția 
motociclism, atletism, fotbal-fete, karate, care implicit, au generat  costuri suplimentare și tot odată 
substanțiale  în bugetul Clubului, în concordanță  cu prevederile legislative în vigoare, Clubul va putea 
obține venituri, altele decât cele prevăzute la art 8 din ROF, și anume , din vânzarea de 
bilete/abonamente la competițiile sportive. 

Se modifică și se completează „Capitolul III-Patrimoniul,finanțarea, bugetul de venituri și 
cheltuieli,„ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Alexandria,  
la art. 10  cu introducerea alin. 3 și 4  si va avea următorul cuprins: 

alin. 3. ``–Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea obiectivelor  sportive , 
includ, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli privind asistența și investigații medicale, intervenții 
chirurgicale, kituri post operatorii( exemplu: proteze  mediciale, ori alte accesorii medicinale  care ajută 
în recuperarea post operatorie a sportivului), tratamente post operatorii, servicii medicale de 
refacere/recuperare.

alin. 4. „- Clubul își rezervă dreptul de a deconta contravaloarea serviciilor medicale 
menționate mai sus dacă acestea au fost efectuate în sistem de stat ori privat, în acest ultim însă, Clubul 
va deconta numai cheltuielile care se încadrează la contravaloarea serviciilor medicale  oferite în sistem 
de stat.

Necesitatea aprobării efectuării cheltuielilor  sus-menționate se impune prin faptul că, 
sportivilor trebuie să li se asigure condiții optime pentru a putea desfășura activitatea sportivă la nivel  
de performanță. 

Se modifică și se completează „Capitolul VI „Recompense și măsuri disciplinare„ din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Alexandria, art.26 , alin  1,  
lit a) și b), pct.2,  si va avea următorul cuprins:

Clubul își rezervă dreptul de a penaliza jucătorii  cu 25% din indemnizația sportivă a locurilor 1 
– 4, dupa cum urmează :

lit.a) dacă echipa se află la sfârșitul anului 2021 (tur – retur) pe locul  1 – 4, Clubul va restitui  
jucătorilor suma penalizatoare care  a fost reținută.



lit.b) dacă echipa se află la sfârșitul anului 2021 (tur – retur) pe locul 5- 10, Clubul nu va mai

restitui sumele penalizatoare.

lit.c) dacă echipa se află la sfârșitul  sezonului competitional 2021-2022 pe locurile 1 -4, Clubul 
va restitui jucătorului penalitatea reținută începând  cu luna mai  2022. 

lit. d) dacă echipa se află la sfărșitul  sezonului competițional 2021-2022 pe locurile 5 -10, 
Clubul  nu va mai restitui jucătorului  suma penalizatoare„.

Incheierea de către sportivi a contractelor de activitate sportivă cu Clubul Sportiv, generează în 
sarcina acestora o serie de drepturi și obligații.

Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de activitate sportivă, respectiv, 
neîndeplnirea unor obiective de performanță la care Clubul aderă, dă dreptul acestuia de a aplica 
măsuri disciplinare sportivilor sub forma acestor penalități.

Rolul aplicării acestora este de a motiva sportivi de a-și depăși rezultatele negative obținute la 
competițiile sportive care s-au derulat până la momentul actual, de a spori nevoia de a performa în 
cadrul jocurilor sportive. 

În vederea asigurării unui cadru de promovare a activității sportive desfașurate la nivel de Ligă 
din cadrul secților sportive , cu o consecință directă în dezvoltare a sportului de performanță la nivelul 
municipiului Alexandria, a selecției continue, pregătirea și participarea sportivilor la competiții
organizate de forurile de specialitate,  propun elaborarea de către Direcția Juridic-Comercial  și de către 
Direcția Economică a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 3 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.	22134/20.09.2021

RAPORT COMUN	DE	SPECIALITATE

Privește: aprobarea modificării Anexei	 nr.	 3 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.	 22133/20.09.2021,primarul	 municipiului	 Alexandria	 supune	
dezbaterii	 și	 aprobării	 Consiliului	 Local	 proiectul	 de	 hotărâre	 cu	 privire	 la	 aprobarea modificării
Regulamentului	de	Organizare și Funcționare al	Clubului	 Sportiv	Municipal	Alexandria

Se	modifică	și	se	completează	„Capitolul	III-Patrimoniul,finanțarea,	bugetul	de	venituri	și	cheltuieli,„	
din	Regulamentul	de	Organizare	și	Funcționare	al	Clubului	Sportiv	Municipal	Alexandria,	la		art.	8,	alin	2,		lit	
h)		si	va	avea	următorul	cuprins:

alin.(2),	 lit	h)	 :	„	(…)	alte	venituri,	conform	dispozițiilor	legale,	cuprinzând	,	dar	fără	a	se	 limita	la	
acestea,	venituri	obținute		din	vânzarea	de	bilete/	carduri	tip	abonament	de	intrare	la	competiții	sportive,	
incepând	cu	luna	august	2021„

Având	în	vedere	faptul	că,	activitatea	Clubului	Sportiv	Municipal	Alexandria	este	una	din	ce	în	ce	
mai	 complexă,	 	 prin	 promovarea	 într-o	 Ligă	 superioară	 a	 secției	 handbal	 și	 anume	 Liga	 Zimbrilor	 	 și	 la	
multe	 competiții	 de	 nivel	 organizatoric	 superior	 în	 cadrul	 altor	 secții	 ale	 Clubului,	 a	 faptului	 că	 până	 la	
momentul	actual,	 la	nivelul	Clubului	s-au	înființat	mai	multe	secții	sportive,	respectiv,	secția	motociclism,	
atletism,	 fotbal-fete,	 karate,	 care	 implicit,	 au	 generat	 	 costuri	 suplimentare	 și	 tot	 odată	 substanțiale	 	 în	
bugetul	 Clubului,	 în	 concordanță	 	 cu	 prevederile	 legislative	 în	 vigoare,	 Clubul	 va	 putea	 obține	 venituri,	
altele	decât	cele	prevăzute	la	art	8	din	ROF,	și	anume	,	din	vânzarea	de	bilete/abonamente	la	competițiile	
sportive.	

Se	modifică	și	se	completează	„Capitolul	III-Patrimoniul,finanțarea,	bugetul	de	venituri	și	cheltuieli,„	
din	 Regulamentul	 de	Organizare	 și	 Funcționare	al	 Clubului	 Sportiv	Municipal	 Alexandria,	 	 la	 art.	 10	 	 cu	
introducerea	alin.	3	și	4		si	va	avea	următorul cuprins:	

alin.	3.	``–Categoriile	de	cheltuieli	ce	pot	fi	efectuate	pentru	realizarea	obiectivelor		sportive	,	includ,	
dar	fără	a	se	limita	la	acestea,	cheltuieli	privind	asistența	și	investigații	medicale,	intervenții	chirurgicale,	
kituri	post	operatorii(	exemplu:	proteze		mediciale,	ori	alte	accesorii	medicinale		care	ajută	în	recuperarea	
post	operatorie	a	sportivului),	tratamente	post	operatorii,	servicii	medicale	de	refacere/recuperare.

alin.	 4.	 „- Clubul	 își	 rezervă	 dreptul	de	 a	 deconta	contravaloarea serviciilor	medicale	menționate	
mai	 sus	dacă	acestea	au	 fost	efectuate	 în	sistem	de	stat	ori	privat,	 în	acest	ultim	 însă,	Clubul	va	deconta	
numai	cheltuielile	care	se	încadrează	la	contravaloarea	serviciilor	medicale		oferite	în	sistem	de	stat.

Necesitatea	aprobării	efectuării	cheltuielilor	 	sus-menționate	se	 impune	prin	faptul	că,	sportivilor	
trebuie	 să	 li	 se	 asigure	 condiții	 optime	 pentru	 a	 putea	 desfășura	 activitatea	 sportivă	 la	 nivel	 	 de	
performanță.		

Se	modifică	și	se	completează	„Capitolul	VI	„Recompense	și	măsuri	disciplinare„	din	Regulamentul	
de	Organizare	și	Funcționare	al	Clubului	Sportiv	Municipal	Alexandria,	art.26	,	alin		1,		lit	a)	și	b),	pct.2,		si	
va	avea	următorul	cuprins:



Clubul	își	rezervă	dreptul	de	a	penaliza	jucătorii		cu	25%	din	indemnizația	sportivă			a	locurilor	1	–
4,	dupa	cum	urmează	:

lit.a)	 dacă	 echipa	 se	 află	 la	 sfârșitul	 anului	 2021	 (tur	 – retur)	 pe	 locul	 	 1	 – 4,	 Clubul	 va	 restitui		
jucătorilor	suma	penalizatoare	care		a	fost	reținută.

lit.b)	dacă	echipa	se	află	la	sfârșitul	anului	2021	(tur	– retur)	pe	locul	5- 10,	Clubul	nu	va	mai

restitui	sumele	penalizatoare.

lit.c)	dacă	echipa	se	află	la	sfârșitul		sezonului	competitional	2021-2022	pe	locurile	1	-4,	Clubul	va	
restitui	jucătorului	penalitatea	reținută	începând		cu	luna	mai	 2022.	

lit.	d)	dacă	echipa	se	află	la	sfârșitul	 	sezonului	competițional	2021-2022	pe	locurile	5	-10,	Clubul		
nu	va	mai	restitui	jucătorului		suma	penalizatoare„.

Incheierea	 de	 către	 sportivi	 a	 contractelor	 de	 activitate	 sportivă	 cu	 Clubul	 Sportiv,	 generează	 în	
sarcina	acestora	o	serie	de	drepturi	și	obligații.

Neîndeplinirea	obligațiilor	asumate	prin	contractul	de	activitate	sportivă,	respectiv,	neîndeplnirea	
unor	 obiective	 de	 performanță	 la	 care	 Clubul	 aderă,	 dă	 dreptul	 acestuia	 de	 a	 aplica	măsuri	 disciplinare	
sportivilor	sub	forma	acestor	penalități.

Rolul	 aplicării	 acestora	 este	 de	 a	motiva	 sportivi	 de	 a-și	 depăși	 rezultatele	 negative	 obținute	 la	
competițiile	sportive	care	s-au	derulat	până	la	momentul	actual,	de	a	spori	nevoia	de	a	performa	în	cadrul	
jocurilor	sportive.	

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	 privindfinanțelepublice	 locale,	 cu		
modificărileșicompletărileulterioare,	

În	vederea	asigurării	unui	cadru	de	promovare	a	activității	sportive	desfașurate	la	nivel	de	Ligă	
din		cadrul	secților	sportive	,	cu		o	consecință	directă	în	dezvoltare	a	sportului	de	performanță	la	nivelul	
municipiului	 Alexandria,	 a	 selecției	 continue,	 pregătirea	 și	 participarea	 sportivilor	 la	 competiții	
organizate	de	forurile	de	specialitate,		din	punct	de	vedere	juridic,	raportat	la	prevederile	art.	129	alin.1	
și	 art.	 136	 alin.1	 din	OUG	nr.	 57/2019	Cod	Administrativ	 ,	 cu	modificările	 și	 completările	 ulterioare,	
considerăm	 că	 proiectul	 poate	 fi	 supus	 dezbaterii	 și	 aprobării	 Consiliului	 Local	 al	 Municipiului	
Alexandria,	 astfel	 că,	 propunem	 spre	 analiză	 și	 aprobare	prezentul	Raport	 și	 	 proiectul	 	 de	hotărâre	
pentru	 aprobareamodificăriiAnexei	 nr.	 3 la	 HCL	 nr.	 105/23.04.2021	 privindaprobareaorganigramei,	
statului	 de	 funcțiiși	 a	 Regulamentului	 de	 OrganizareșiFuncționare	 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																											 DIRECŢIA	ECONOMICĂ
Director	executiv Director	executiv

PostumiaRoxandraCHESNOIU Haritina	GAFENCU	
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA
Nr. 2746/20.09.2021

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, va rugăm să aprobați un 
proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Clubului Sportiv Municipal Alexandria

Față de cele prezentate mai sus, va rog să dispuneți.

Șef Serviciu, 
Ciobanu Bogdan Florentin

mailto:csmalexandria@gmail.com

