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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
Priveste: aprobarea contributiei sub forma de cotizatiea Municipiului Alexandria 

prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la 

Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2018 

 

 
Prin expunerea de motive nr. 3157 /09.02.2017 Primarul municipiului Alexandria 

propuneelaborarea unui proiect de hotarare cu privire la cu privire la aprobarea contributiei sub 
forma de cotizatiea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in 
calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru 
anul 2018. 

1.Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre este determinată de alocarea 
contribuţieisub formă de cotizaţie pentru anul 2018 a Municipiului Alexandria, prin Consiliul 
Local alMunicipiului Alexandria în calitate de membru fondator catreAsociatia Club Sportiv 
BaschetTeleorman – Alexandria. 

Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria persoana juridica de drept privat 
careare ca obiect principal de activitate baschetul feminin de performanta, la care Municipiul 
Alexandria,prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria impreunacu Consiliul Judetean 
Teleorman si ClubulSportiv ScolarAlexandria  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, careprevede ca sursa de finantare a Asociatiei este cotizatia membrilor fondatori. 

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

decotizaţie a Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, la 
Asociatia ClubSportiv Baschet Teleorman – Alexandria pentru anul 2018, este determinată de 
asigurarea surselor definanţare pentru funcţionareaAsociaţiei ceea ce reprezintă una din 
obligatiile membrilor fondatori. 

Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria ne informeaza prin adresa nr. 
2929/07 februarie 2018 ca potrivit propunerilor facute de reprezentanti in Adunarea Generala a 
Asociatiei s-astabilit plata unei cotizatii in suma de 400.000 lei.Aceasta suma estimativa a fost 
stabilita in Adunarea Generala din data de  ianuarie 2018, la care au paticipattoti membrii 
fondatori. 

Totodată in Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicata, 



cumodificările si completările ulterioare, la art. 36, alin. (7), lit. „a” se prevede posibilitatea 
autoritatilorpublice locale de a se asocia cu persoane juridice romane sau străine, in vederea 
finanţării in comun aunor lucrări, acţiuni, servicii sau proiecte de interes public local. 

 
3. Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor: 
- adresa nr. 2929/07.02.2018 a Asociatiei Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria; 
- prevederile HotarariiAdunarii Generale nr. 23 din 07 februarie 2018 privindstabilirea 

bugetului si contributia sub forma de cotizatie pentru anul 2018; 
- 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 

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

cumodificarile si completarile ulterioare; 
- 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 2018. 
 
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea administraţiei publice 

localenr.215/2001, republicată, cu modificarileşicompletarile ulterioare, am întocmit prezentul 
raport despecialitate privind necesitatea aprobării la plata a contributiei sub forma de cotizatiea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru 
fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2018. 
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