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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selectie si evaluare a 

proiectelor sportive cu finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului Alexandria 

 si a Comisiei de solutionare a contestatiilor 

 

Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei publice de 

proiecte, procedura care permite atribuirea unor contracte de finantare nerambursabila din fonduri 

publice, prin selectarea acestora de catre o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a 

contractelor de finantare si în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul 

local al Municipiului Alexandria. 

Astfel, propun numirea membrilor in urmatoarea componenta: 

 Comisia de selectie si evaluare a proiectelor sportive cu finantare nerambursabila din bugetul local 

al municipiului Alexandria: 

Presedinte –  Ioan AUGUSTIN – Viceprimar  

Membru – Florea VOICILA – Consilier local  

Membru – Laurentiu FLOREA – Consilier local  

Membru – Cristian FALUVEGI – Referent – Directia Economica/Compartiment Cultura 

 Sport Tineret  

Membru – Raluca TANASE – Consilier – Directia Economica/Compartiment Buget  

Secretar – Monica DUMITRESCU – Consilier – Compartiment relatii publice, secretariat  

Membrii supleanti: 

Sorin - Gabriel ILIE – Consilier local  

Violeta STANCIU – Consilier – Directia Economica/Compartiment Cultura Sport Tineret 

Mona Gabriela RABOJ – Sef serviciu – Directia Economica/Serviciul Contabilitate 

         Buget Salarizare Resurse Umane 

 Comisia de solutionare a contestatiilor pentru proiecte sportive cu finantare nerambursabila din  

bugetul local al municipiului Alexandria: 

Presedinte – Gica ANGHEL – Viceprimar  

Membru – Haritina GAFENCU – Director executiv – Directia Economica  

Membru – Postumia CHESNOIU – Director executiv – Directia Juridic Comercial 

Membru supleant: 

Mirela BOLINTINEANU – Consilier – Directia Economica/Compartiment Buget 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul proiect de 

hotărâre: constituirea Comisiei de selectie si evaluare a proiectelor sportive cu finantare 

nerambursabila din bugetul local al municipiului Alexandria si a comisiei de solutionare a 

contestatiilor. 

Proiectul de hotărâre  însotit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 


