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 RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

Privește:  aprobarea înființării  secției  sportive de atletism in cadrul   Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria    

 Prin Referatul de aprobare  nr. 15356/23.06.2021,   primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării  secției  
sportive de atletism  în cadrul   Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 

Mentionăm că, prin înființarea sectiei sportive de atletism  în cadrul Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria se dorește atragerea sportivilor pe această ramură de sport care vor contribui la 
dezvoltarea  cadrului de pregătire și de participare în competiții pentru sportivii Clubului în vederea 
obținerii unor rezultate remarcabile la toate nivelurile, asigurând astfel atât o extindere a Clubului și 
la nivelul secției sus-menționate,  cât și un important rol pentru municipiul Alexandria în competițiile 
sportive  oficiale.  

În vederea asigurării unui cadru de promovare a activității sportive și în cadrul secției  
sportive de atletism, cu consecință directă în dezvoltare a sportului de performanță la nivelul 
municipiului Alexandria, a selecției continue, pregătirea și participarea sportivilor la competiții 
organizate de forurile de specialitate în acestă ramură sportivă,  pentru aprobarea înființării  secției  
sportive de atletism  în  cadrul   Clubului Sportiv Municipal Alexandria,Consililiul Local este for 
deliberativ. 

   LEGALITATEA PROIECTULUI 

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

-prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  modificările și completările ulterioare,  

           

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin. 1 și art. 136 
alin.1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
considerăm că  proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului  
Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre 
întocmit pentru aprobarea înființării  secției  sportive de atletism în cadrul   Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria.     
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