
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Club Sportiv Școlar Alexandria, în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni 

stabilite de Federaţiile Naționale Sportive în domeniu și Ministerul Educației Naționale

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

- Referat de aprobare nr.29369din 09.12.2020al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.29370din 09.12.2020al Direcţiei Economice şi Directiei 

Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- adresa nr. 27228 din 19.11.2020 a Clubului Sportiv Școlar Alexandria ;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “a” si “d” , alin (7), lit. “a”, “e”si “f”si alin (9), 

lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;
- Art. 69, alin. (1) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 
Club Sportiv Școlar Alexandria structura Alexandria, în vederea susţinerii şi realizării în comun a 
unor acţiuni stabilite de Federaţiile Naționale Sportive în domeniu și Ministerul Educației Naționale.

Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Club Sportiv Școlar Alexandria conform anexei care face parte integrantă 
din prezența hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Contractul de 
asociere..

Art.4. Prin grijă Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial și Clubului Sportiv Școlar 
Alexandria pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN Ioan      Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 72 din 16 decembrie 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 29369 din 09.12.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Club Sportiv Școlar Alexandria, în vederea susţinerii şi realizării în 

comun a unor acţiuni stabilite de Federaţiile Naționale Sportive în domeniu și Ministerul Educației 
Naționale

Prin adresa nr. 27228 din 19.11.2020 Clubul Sportiv Școlar Alexandria a solicitat prelungirea
Contractului de acociere, în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice.

Asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu CLUB 
SPORTIV SCOLAR ALEXANDRIA structura Alexandria,  în vederea susţinerii şi realizării în comun a 
unor acţiuni stabilite de Federaţiile Nationale Sportive in domeniu si Ministerul Educatiei Nationale,  se 
face în temeiul Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare si a
prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi tinând seama de H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Bogăţia formelor de manifestări cultural-artistice, sportive şi de tineret demonstrează puterea de 
voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni în care se regăsesc toate categoriile sociale.

Având dorința de a încuraja tinerii să facă sport și de a-i convinge să petreacă cât mai puțin timp în 
fața calculatorului, militând totodată pentru o viață reală și nu una virtuală promovăm sportul, iar Clubul 
Sportiv Școlar Alexandria este o unitate de învățământ cu program sportiv suplimentar, organizându-se 
pentru copiii și elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, cu rolul de selecționa, pregăti, promova 
elevii în activitatea sportivă de performanță și participarea la competițiile interne și internaționale pe 
diverse ramuri de sport.

Structura sportivă solicitantă îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin Regulament, 
fiind supusă unei evaluări din partea reprezentanţilor Municipiului Alexandria.

Nerespectarea prevederilor contractuale sau furnizarea de informaţii false de către solicitanţi 
atrage răspunderea contractuală, administrativă, civilă sau penală, după caz. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, 
alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și 
completările ulterioare, proiectul de hotărâre însoțit de întreagă documentație va fi prezentat spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 29370 din 09.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Club Sportiv Școlar Alexandria, în vederea susţinerii şi 
realizării în comun a unor acţiuni stabilite de Federaţiile Naționale Sportive în domeniu și 

Ministerul Educației Naționale

1.NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin referatul de aprobare nr. 29369 din data de 09.12.2020, Primarul Victor 
Drăguşin propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Club Sportiv Școlar Alexandria,
în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite de Federaţiile Naționale 
Sportive în domeniu și Ministerul Educației Naționale

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

Bogăţia formelor de manifestări cultural-artistice, sportive şi de tineret demonstrează 
puterea de voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni în care se regăsesc toate 
categoriile sociale.

Având dorința de a încuraja tinerii să facă sport și de a-i convinge să petreacă cât mai puțin 
timp în fața calculatorului, militând totodată pentru o viață reală și nu una virtuală promovăm 
sportul, iar Clubul Sportiv Școlar Alexandria este o unitate de învățământ cu program sportiv 
suplimentar, organizându-se pentru copiii și elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, cu rolul 
de selecționa, pregăti, promova elevii în activitatea sportivă de performanță și participarea la 
competițiile interne și internaționale pe diverse ramuri de sport.

3. LEGALITATE 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile art.129, alin (1),  alin. (2), lit. “a” si “d” , alin (7), lit. “a” , “c”si “h” si alin 
(9), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

- 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”.



- Art. 69, alin. (1) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare: „Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul 
Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de 
stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se 
asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi 
organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

- prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. “a” 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC ŞI ECONOMIC

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, 
sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente 
organizate de municipalitate, conform anexei la prezenta hotărâre se vor aloca sume din bugetul 
local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din 
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va 
realiza pe baza de acte doveditoare.

Direcţia Economica stabileste necesităţile, oportunităţile şi legalităţile angajării şi utilizării 
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.

Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la 
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Club 
Sportiv Școlar Alexandria, în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite de 
Federaţiile Naționale Sportive în domeniu și Ministerul Educației Naționale, proiect de hotărâre 
care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea  Consiliului 
Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Directia Juridic, Comercial 
Director, Director,

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură Sport Tineret                                          
Faluvegi Cristian



MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                 Anexa la HCL nr. 72 din 16 decembrie 2020
CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE ASOCIERE 

În dorinţa de a atrage un număr cât mai mare de tineri în practicarea activităţii sportive şi 
orientarea lor către sportul de performantă, pentru obţinerea unor rezultate remarcabile la 
competitiile sportive naţionale şi internaţionale, în speranţa reprezentării cât mai bune a 
Municipiului Alexandria, cat si pentru posibilitatea asigurării petrecerii timpului liber într-un 
mod cât mai plăcut şi sănătos,

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 
139, cod fiscal 4652660, cont  RO08TREZ24A675000202030X sau 
RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentatde Victor 
DRĂGUŞIN, în calitate de PRIMAR, denumit în continuare Asociatul nr. 1
şi

Clubul Sportiv Școlar Alexandria, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Carpați, nr. 
15, et. 2, cod fiscal 4568098, cont RO49TREZ6065005XXX004528, deschis la TREZORERIA 
Alexandria, reprezentat de Costina PIPEREA , în calitate de Director, denumit în 
continuare Asociatul nr. 2,
Articolul 1. - OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.Prezentul contract are că obiect asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV ȘCOLAR ALEXANDRIA structura 
Alexandria, în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite de Federaţiile 
Naționale Sportive în domeniu și Ministerul Educației Naționale,

1.2. Susţinerea se va realiza în comun atât prin alocarea unor sume de la bugetul local cât 
și din bugetul propriu, stabilite conform obiectului contractului.

1.3. Plăţile se vor face în tranşe, în funcţie de disponibilul din bugetul local la dată 
solicitării, în baza solicitărilor clubului sportiv.

Articolul 2. - DURATA CONTRACTULUI
2.1 . Prezentul contract intră în vigoare începând cu dată semnarii____________ și 

produce efecte pentru o perioada de 4 ani, respectiv până la dată de _________________.
.
Articolul 3. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1 Asociatul nr. 1, are următoarele obligaţii:
a) să asigure sumele necesare realizării în comun acţiunilor stabilite în limita 

prevederilor bugetare anuale în baza solicitărilor în conformitate cu obiectivele asociației;
b) să vireze sumele stabilite în contul structurii sportive, pe baza documentelor 

justificative şi a legislaţiei în domeniu;
c) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor prevăzute în buget;
d) să dispună încetarea sprijinului financiar în situaţia în care Asociatul nr.2 nu-şi 

respectă obligaţiile prevăzute în contract.
e) să ofere gratuitate pentru Complexul de odihnă și recreere Ștrand Vedea, 

Stadionul Municipal și Sala de Sport Peco, în orele în care nu sunt programări, în baza unui tabel 
avizat și aprobat de conducerea Serviciului public local A.D.P. Alexandria.

3.2 Asociatul nr. 2, Alexandria, are următoarele obligaţii:



a) să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de 
asociere altor persoane fizice sau juridice, să utilizeze sumele acordate cu titlu de 
sprijin financiar numai pentru acţiunile sportive stabilite prin prezentul contract ;

b) să realizeze acţiunile prevăzute în prezentul contract și să folosească sumele alocate 
pentru realizarea obiectului prezentului contract, conform legilor în vigoare ;

c) să contribuie cu minim 10% la valoarea totală a desfăşurării în comun a acţiunilor 
stabilite de Federaţiile Naționale Sportive în domeniu și Ministerul Educației 
Naționale.

d) să întocmească un raport financiar, însoţit de decontul de cheltuieli (copii de pe 
facturi, ordine de plată, chitanţe, etc.) în termen de maxim 15 zile calendaristice de 
la dată încheierii acțiunilor/activităților, iar sumele rămase necheltuite să le restituie în 
contul Municipiului Alexandria;

e) să asigure personalul tehnic pentru pregătirea sportivilor;
f) să asigure echipament pentru antrenament și competiții sportive, materiale sportive;
g) să participe la toate acţiunile sportive generate de către municipiul Alexandria.

3.3. Să desfăşoare acţiuni pentru promovarea spiritului fair-play, precum şi acţiuni de 
prevenire şi combatere a dopajului.

Articolul 4 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute de 

prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legale.                      
4.2. Niciuna din părţile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător (total sau parţial) a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorepunzatoare a obligaţiei respective a 
fost cauzată de forţe majore, aşa cum este definită de lege.

Articolul 5 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Încetarea contractului poate avea loc în următoarele situaţii:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul părţilor contractante;
c) imposibilitatea asigurării sprijinului financiar de către Municipiul Alexandria;
d) prin reziliere unilaterală de către Asociatul nr. 1, în cazul nerespectării destinaţiei sumelor 

alocate sau ca urmare a nerealizării acţiunilor la care s-a obligat Asociatul nr. 2 in 
contract;

e) reziliere de drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei, dacă nu se respectă 
clauzele contractuale.
5.2. Asociatul nr.1, Municipiul Alexandria, poate sista finantarea prin Hotarare de 
Consiliu Local

Articolul 6 – FORŢA MAJORĂ
6.1. În cazul apariţei unui eveniment de forţă majoră, astfel cum este definit de codul civil, 

partea care îl invocă, trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia lui sau 
de la data la care a luat la cunoştinţă de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forţă 
majoră va fi notificată în aceleaşi condiţii.



Articolul 7 – LITIGII
7.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi 

supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Articolul 8 – DISPOZIŢII FINALE
8.1. Regimul de gestionare a sumelor şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. 
8.2. Asociatul 1 îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării 

contractului de asociere cât şi ulterior validării raportului final. Compartimentul Audit Intern din 
cadrul Primăriei Municipiului Alexandria va exercita controlul financiar asupra modului de 
utilizare a sprijinului financiar acordat pentru derularea acţiunilor organizate de Federaţiile 
Nationale Sportive in domeniu si Ministerul Educatiei Nationale.

8.3 Angajarea şi decontarea cheltuielilor în baza prezentului contract se face potrivit 
Legii 82/1991 a Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

8.4. Modificarea  şi completarea prezentului contract se face cu acordul scris al părţilor, 
prin act adiţional.

8.5. Acordul va fi modificat ori de cate ori, prin lege, Hotarare de Guvern, sau Ordonanta 
de Urgenta, se impune;

8.6. Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu 
caracter tehnic, financiar şi administrativ;

8.7. Prezentul contract se incheie în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                      CLUBUL SPORTIV SCOLAR 
ALEXANDRIA

PRIMAR,                               DIRECTOR,         
Victor  DRĂGUŞIN                                                                                         Costina  PIPEREA

DIRECŢIA  ECONOMICA
Haritina GAFENCU

DIRECŢIA JURIDIC, COMERCIAL
Postumia CHESNOIU                 

Biroul Cultură Sport Tineret
Cristian FALUVEGI                                                 

Presedinte de sedinta
Consilier,

AUGUSTIN Ioan 


