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HOTĂRÂRE 
 

 
Priveşte: aprobarea proiectului câştigãtor şi finanțãrii acestuia de la bugetul local        

prin programul “Promovarea sportului de performanțã” 
 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, ȋntrunit ȋn şedințã 

extraordinarã, având ȋn vedere: 

- expunerea de motive nr. 34.771 din 02.12.2015 a Primarului municipiului 
Alexandria; 

- raportul nr.34.772 din 02.12.2015 al Direcției Buget Finanțe Taxe şi Impozite şi 
Direcția Administrație Publicã Localã – Biroul Culturã Tineret Sport; 

- prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr.274 din 25 septembrie 2015, privind 
aprobarea “Ghidului solicitanților” privind finanțarea nerambursabilã din 
fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive; 

- prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 318 din 29 octombrie 2015, privind 
aprobarea Programului anual al finanțãrilor nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Alexandria, pentru activitatea nonprofit de interes general, aferent 
anului 2015; 

-  prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 316 din 29 octombrie 2015, privind 
reglementarea modalitãților de sprijinire a activitãților sportive din municipiul 
Alexandria; 

- prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 317 din 29 octombrie 2015, privind 
constituirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluționare a contestațiilor 
pentru proiectele sportive finanțate din fondurile bugetului local al municipiului 
Alexandria; 

- prevederile Legii 350/2005, privind regimul finanțãrilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitãți nonprofit de interes general; 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit.b şi alin. (6) lit.a din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (2), art.67 alin (2) lit.b, art.69 din Legea nr. 
69/2000 a educației fizice şi a sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.130/2006, privind finanțarea nerambursabilã din fonduri 
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe 
ramura de sport județene şi ale municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi (2) lit.f şi ale art.115 alin. (1), lit.b din 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
 



 Art. 1  Se aprobã proiectul CLUBULUI SPORTIV ATLETICO ALEXANDRIA, 
pentru programul “ Promovarea sportului de performanțã” ȋn valoare totalã de 33.000 lei, din 
care 3.500 lei reprezintã cofinanțarea beneficiarului, iar 29.500 lei finanţare nerambursabila 
de la bugetul local al municipiului Alexandria, de la Cap. 67.20 “Culturã, recreere şi religie”( 
67.02.05 Servicii recreative şi sportive ). 
 Art. 2   Suma prevãzutã la art. 1 se va utiliza de cãtre beneficiarul proiectului ȋn 
cadrul programului “ Promovarea sportului de performanțã”, ȋn conformitate cu dispozițiile 
legale ȋn vigoare şi cu prevederile “Ghidului solicitanților” privind finanțarea nerambursabilã 
din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive. 
 Art.3     Documentele justificative privind cheltuielile eligibile se vor depune la sediul 
Municipiului Alexandria pana la data de 28.12.2015. 
 Art. 4  Direcția Buget Finanțe Taxe şi Impozite şi Direcția Administrație Publicã 
Localã – Biroul Culturã Tineret Sport vor urmãri derularea contractului de finanțare 
nerambursabilã potrivit“Ghidului solicitanților” privind finanțarea nerambursabilã din 
fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive 
 Art. 5    Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotãrâre va fi transmisã Instituției 
Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalitãții, Primarului municipiului 
Alexandria, Direcției Buget Finanțe Taxe şi Impozite şi Direcția Administrație Publicã 
Localã – Biroul Culturã Tineret Sport pentru cunoaştere şi punere ȋn aplicare. 
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