
 
 
Judetul Teleorman 

Municipiul Alexandria 

Directia Buget Finante, Taxe si Impozite 

Directia Administratie Publica Locala 

Nr. 28736 din 24.10.2017 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria  prin Consiliul 

Loacal al Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator  la Asociatia Club Sportiv 

Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2017 

 
Prin expunerea de motive nr. ___/2017 Primarul municipiului Alexandria propune elaborarea 

unui proiect de hotarare cu privire la cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Loacal al Municipiului Alexandria, in calitate de membru 
fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2017. 
 

1. Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre este determinată de alocarea contribuţiei 
sub formă de cotizaţie pentru anul 2017 a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria în calitate de membru fondator catre Asociatia Club Sportiv Baschet 
Teleorman – Alexandria. 

Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria persoana juridica de drept privat care 
are ca obiect principal de activitate baschetul feminin de performanta, la care Municipiul Alexandria, 
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria impreuna cu Consiliul Judetean Teleorman, Clubul 
Sportiv Scolar Alexandria si S.C. APA SERV S.A. este membru fondator 

Potrivit prevederilor Statutul Asociatiei la art. 14, alin. (2) precum si la art. 46, alin. (1), lit. „a” 
din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care 
prevede ca sursa de finantare a Asociatiei este cotizatia membrilor fondatori.  

 
2. Oportunitatea şi analiza tehnico-economică a aprobării contribuţiei sub formă de 

cotizaţie a Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, la Asociatia Club 
Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria pentru anul 2014, este determinată de asigurarea surselor de 
finanţare pentru funcţionarea Asociaţiei ceea ce reprezintă una din obligatiile membrilor fondatori. 

Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria ne informeaza prin adresa nr. 28497   
/2017 ca potrivit propunerilor facute de reprezentanti in  Adunarea Generala a Asociatiei  s-a stabilit 
plata unei cotizatii in suma de  500.000 lei, fata de 400.000 lei cat a fost stabilit in sedinta Adunarii 
Generale nr. 23 din 20 octombrie 2017. 

Totodată in Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicata, cu 
modificările si completările ulterioare, la art. 36, alin. (7), lit. „a” se prevede posibilitatea autoritatilor 
publice locale de a se asocia cu persoane juridice romane sau străine, in vederea finanţării in comun a 
unor lucrări, acţiuni, servicii sau proiecte de interes public local.  
 Pentru aceasta, a fost prevazuta suma de 500.000 lei in bugetul local al municipiului 
Alexandria, in cadrul capitolului bugetar 67.02 „Cultura, recreere si religie”, subcapitolul 67.02.05 
„Servicii recreative si sportive”, paragraful 67.02.05.01 „Sport”. 



 
3.   Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor: 
- adresa nr. 28497/2017 a Asociatiei Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria; 
- prevederile Hotararii A.G.A. nr. 23 din 20.10. 2017 privind stabilirea bugetului si contributia 

sub forma de cotizatie pentru anul 2017; 
- prevederile art. 17, alin. (2) si (3) din Statutul  Asociatiei Club Sportiv Baschet Teleorman – 

Alexandria; 
- prevederile art. 35 din Legea nr. 276/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevede H.C.L. nr. 30 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Bugetului General al 

Municipiului Alexandria pe anul 2014; 
- prevederile art. 36, alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
4. Eşalonarea în timp: hotărârea îşi va produce efecte pe tot parcursul exerciţiului bugetar al 

anului 2017. 
 
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, am întocmit prezentul raport de 
specialitate privind necesitatea aprobării la plata a contributiei sub forma de cotizatie datorata de 
Municipiul Alexandria prin Consiliul Loacal al Municipiului Alexandria, catre Asociatia Club Sportiv 
Baschet Teleorman – Alexandria, ca membru fondator, pentru anul 2017. 
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