
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

  H O T A R A R E 

 

 

Priveste: modificarea Anexei - Contract de asociere la H.C.L. nr. 

67/31.03.2011 privind asocierea Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv 

Scolar Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la 

nivelul Municipiul Alexandria  

 

 

          Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

- expunerea de motive nr. 26841/16.10.2014 a Primarului municipiului 

Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 26842/16.10.2014 al Directiei Buget Finante 

Taxe si Impozite si Directiei Administratie Publica Locala; 

-  adresa nr. 415 din 07.10.2014 a Clubului Sportiv Scolar Alexandria; 

-  adresa nr. 21873 din 10.10.2014 a Consiliului Local al municipiului Alexandria;  

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 

al municipiului Alexandria;  

-  prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 3, alin. (1) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin (6), lit. „a”, pct. 1 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 modifica art. 1, alin. 1.2 din Anexa - Contract de asociere la H.C.L. nr. 

67/31.03.2011 privind asocierea Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar 

Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul Municipiul 

Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

„1.2 In acest sens ASOCIATUL nr. 1 va aloca ASOCIATULUI nr. 2 suma 

necesara conform prevederilor bugetului local din anul respectiv, suma care va fi 

folosita numai pentru cheltuieli materiale sportive si actiuni sportive.” 

Art. 2. Celelalte prevederi din Contractul de asociere raman neschimbate. 



Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze Actul 

aditional la Contractul de asociere. 

Art. 4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria,  Directiei Buget Finante Taxe si Impozite  si Clubului Sportiv 

Scolar Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA: 

                           Consilier,                                                                    Secretar, 

         

                     Ionut  NEACSU                                                      Jr. Iulian PURCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 327 din  23 octombrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.  26841 din 16.10.2014 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Anexei - Contract de 

asociere la H.C.L. nr. 67/31.03.2011 privind asocierea Municipiul 

Alexandria si Clubul Sportiv Scolar Alexandria pentru sustinerea 

activitatilor sportive de performanta la nivelul Municipiul Alexandria 

 

 Prin adresa nr. 415 din 07.10.2014 Clubul Sportiv Scolar Alexandria solicita 

modificarea Contractului de asociere nr. 7221 don 08.04.2011 prin reformularea art. 1 

alin. 1.2 privind suma care va fi folosita numai pentru cheltuieli materiale, actiuni 

sportive si servicii. 

 In sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din data de 30.09.2014, in 

urma adresei nr. 302/08.09.2014 a Clubului Sportiv Scolar Alexandria prin care solicita 

sprijin financiar pentru efectuarea unei pregatiri centralizate a echipei de baschet 

junioare, a fost prezentat punctul de vedere al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite 

cu privire la aceasta solicitare. 

 Pentru a se da curs unei astfel de solicitari este necesara modificarea art. 1, alin. 

1.2 la Contractul de asociere nr. 7221 din 08.04.2011 dintre Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria prin Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar Alexandria. 

    Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe 

prevederile art. art. 3, alin. (1) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice, 

unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi 

organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanta şi sa asigure condiţiile 

organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în 

comunităţile locale”. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun elaborarea de catre Directia Buget Finante Taxe si Impozite si Directia 

Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea 

Anexei - Contract de asociere la H.C.L. nr. 67/31.03.2011 privind asocierea 

Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar Alexandria pentru 

sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul Municipiul 

Alexandria, proiect de hotărâre care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus 

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICPIUL ALEXANDRIA 

Direcţia Buget Finanţe, Taxe şi Impozite 

Direcţia Administraţie Publică Locală 

Nr. 26842 din 16.10.2014 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: modificarea Anexei - Contract de asociere la H.C.L. nr. 

67/31.03.2011 privind asocierea Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv 

Scolar Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la 

nivelul Municipiul Alexandria 

 

         Prin expunerea de motive nr. 26841 din data de 16 octombrie, Primarul 

municipiului Alexandria Victor Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre 

cu privire la modificarea Anexei - Contract de asociere la H.C.L. nr. 67/31.03.2011 

privind asocierea Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar Alexandria pentru 

sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul Municipiul Alexandria. 

 

LEGALITATEA PROIECTULUI 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative: 

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare: „Modificarea unui act normativ consta in schimbarea 

expresa a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia 

si in redarea lor intr-o noua formulare.; 

-  prevederile art. 3, alin. (1) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice, 

unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi 

organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanta şi sa asigure condiţiile 

organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în 

comunităţile locale”; 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte modificarea Contractul de asociere nr. 

7221 din 08 aprilie 2011 dintre Consiliul Local al municipiului Alexandria prin 

Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar Alexandria. 

In sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din data de 30.09.2014, in 

urma adresei nr. 302/08.09.2014 a Clubului Sportiv Scolar Alexandria prin care solicita 

sprijin financiar pentru efectuarea unei pregatiri centralizate a echipei de baschet 

junioare, a fost prezentat punctul de vedere al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite 

cu privire la aceasta solicitare. 



Pentru a se da curs unei astfel de solicitari este necesara modificarea art. 1, alin. 1.2 

din Anexa - Contract de asociere la H.C.L. nr. 67/31.03.2011 privind asocierea 

Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar Alexandria pentru sustinerea activitatilor 

sportive de performanta la nivelul Municipiul Alexandria, si va avea urmatorul cuprins: 

 

„1.2 In acest sens ASOCIATUL nr. 1 va aloca ASOCIATULUI nr. 2 suma 

necesara conform prevederilor bugetului local din anul respectiv, suma care va fi 

folosita numai pentru cheltuieli materiale sportive si actiuni sportive.” 

 

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de 

hotarare cu privire la modificarea modificarea Anexei - Contract de asociere la H.C.L. 

nr. 67/31.03.2011 privind asocierea Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar 

Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul Municipiul 

Alexandria, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

  

                     Directia       Directia 

Buget Finante, Taxe si Impozite   Administratie Publica Locala 

 

                    Director,                                                                 Director, 

               Haritina Gafencu                                                   Rodica Baicu 

 

 


