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HOTĂRÂRE 
 
 

Priveşte: constituirea comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor 
pentru proiecte sportive finantate din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria 

 
 

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

- expunerea de motive nr. 29774 din 16.10. 2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 29775 din 16.10.2015 al Direcţiei Buget Finanţe, Taxe şi 

Impozite si  Direcţiei Administraţie Publică Locală;  
- prevederile art. 5 si 27 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finantarilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,  
- prevederile H.C.L. nr. 274/25.09.2015 de aprobare a Ghidului solicitantilor privind 

finantarea nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 36, alin. (6), punctul 6 si 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 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 constituirea comisiei de evaluare pentru proiecte sportive finantate din 
fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, in urmatoarea componenta: 

- Ionuţ NEACŞU – Viceprimar – Presedinte  
- Florea VOICILA – Consilier local – Membru 
- Stelica TALPICA  – Consilier local – Membru 
- Laurentiu Florea   –  Consilier local-Membru 
- Raluca MILAC – Inspector – Serviciul Contabilitate Buget Salarizare – Membru  
- Cristian FALUVEGI – Referent – Biroul Cultura Tineret Sport – Membru  
- Cristina IANCU – Consilier juridic – Serviciul Juridic Autoritate Tutelara Resurse 

Umane – Membru. 
Art. 2. Se aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiecte 

sportive finantate din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, in urmatoarea 
componenta: 

- Lucian IOTU – Viceprimar – Presedinte  
- Mona RABOJ – Sef serviciu – Serviciul Contabilitate Buget Salarizare – Membru  
- Postumia Chesnoiu – Sef serviciu – Serviciul Juridic Autoritate Tutelara Resurse Umane 

– Membru. 



Art. 3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de selectie si a 
celei se solutionare a contestatiilor pentru proiecte sportive finantate din fondurile bugetului 
local al municipiului Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
         Art. 4. 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, Directiei Administratie Publica Locală si 
persoanelor nominalizate la art. 1 si 2 pentru cunoştere şi punere în aplicare. 
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