
                ROMANIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

      H O T Ă R Â R E 

   
 
          Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 1 și 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  organigramei Clubului Sportiv Municipal Alexandria, și va avea 
conținutul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre 
Art.2. Se aprobă modificarea ștatului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alexandria și va avea 
conținutul prevăzut in Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.„  
Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 105/23.04.2021 rămân neschimbate.  
Art.4. 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 

           Silvia  Cobârlie                                                  Alexandru-Razvan Ceciu 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 288 din  data de 29.10.2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


