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Priveşte: aprobarea „Ghidului solicitantilor” privind finantarea nerambursabila 

din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive 
 

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

- expunerea de motive nr. 25008 din 16 septembrie 2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 25009  din 16 septembrie 2015 al Direcţiei Buget Finanţe, Taxe şi Impozite si  

Direcţiei Administraţie Publică Locală – Biroul Cultură Tineret Sport;  
- prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activitati nonprofit de interes general,  
- prevederile Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe 
ramura sport; 

- prevederile art. 3, alin. (1),art. 18, alin. (1), 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 art. 36, 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 aproba „Ghidu solicitantilor” privind finantarea nerambursabila din fondurile bugetului 
local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive, conform anexei care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
        Art. 2 Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Buget 
Finanţe Taxe şi Impozite si Directiei Administratie Publica Locală - Biroul Cultură Tineret Sport  
pentru cunoştere şi punere în aplicare. 
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