
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanţarea acestora de la bugetul 
local pe anul 2022 pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii 

350/2005

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

- referatul de aprobare nr. 39496 din 20.05.2022 al Primarului municipiului 
Alexandria;

- raportul de specialitate nr. 39498 din 20.05.2022 al Direcţiei Economice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din 28 februarie 2022, privind 

aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru activități nonprofit de interes 
general;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 28 februarie 2022, privind 
aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al Municipiul Alexandria pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes 
general;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din 29 octombrie 2015, privind 
reglementarea modalităţilor de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul 
Alexandria;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 10 din 29.01.2021, privind 
constituirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
pentru proiectele sportive finanţate din fondurile bugetului local al municipiului 
Alexandria;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 51 din 28.02.2022, privind 
constituirea comisiei de selecție și evaluare a proiectelor/programelor/activităților 
culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria 
și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;

- prevederile Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (2), art.67 alin (2) lit.b, art.69 din Legea nr.
69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe 
ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti;

- prevederile Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “f” din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României;



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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă proiectul câştigător şi finanţarea Clubului Sportiv Young Steaua, 
pentru programul “Dezvoltarea și promovarea sectorului juvenile la nivelul municipiului 
Alexandria” în valoare totală de 132.000 lei, din care 100 000 lei finanţare nerambursabilă de 
la bugetul local al municipiului Alexandria, de la Cap. 67.02 “Cultură, recreere şi religie”
(67.02.05 Servicii recreative şi sportive).

Art.2 Se aprobă proiectul câştigător şi finanţarea ASOCIAȚIEI TET ALEXANDRIA, 
pentru programul ”Laboratorul Ideo Ideis: Laborator de explorare personal prin teatru și arte 
alăturate” în valoare totală de 631.500 lei, din care 547.500 lei finanţare nerambursabilă de la 
bugetul local al municipiului Alexandria, de la Cap. 67.02 “Cultură, recreere şi religie” 
(67.02.05 Servicii recreative şi sportive).

Art.3 Sumele prevăzute la art. 1 şi art. 2 se vor utiliza de către beneficiarii 
proiectelor, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile Ghidului 
solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului 
Alexandria, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr.53/28 februarie 
2022.

Art.4 Documentele justificative privind cheltuielile eligibile se vor depune la sediul 
Municipiului Alexandria până la data de 31.12.2022.

Art.5 Direcţia Economică va urmări derularea contractului de finanţare 
nerambursabilă potrivit Ghidului solicitantului privind finanțările nerambursabile din 
fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru activități nonprofit de interes 
general

Art.6 Prezenta Hotărâre va intra în vigoare şi va produce efecte juridice după 
îndeplinirea tuturor procedurilor administrative prevăzute de lege.

Art.7 Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va 
fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, 
Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Clubului Sportiv Young Steaua și 
Asociației TET Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Ionela Cornelia ENE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 140 din 30 mai 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 39496 din 20.05.2022

REFERAT DE APROBARE
aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanţarea acestora de la bugetul local pe anul 2022 pentru 

activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectelor 
câştigătoare şi finanţarea acestora de la bugetul local pe anul 2022 pentru activităţi nonprofit de interes 
general, în baza Legii 350/2005 se realizează pe prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general; 

- Legea nr. 69/2000 a educației fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr.130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe ramura de sport județene şi ale municipiului 
Bucureşti;

- Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 
proiectelor și acțiunilor culturale;

- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Pentru dezvoltarea sportului de performanță alexăndrean și promovării culturii este necesară 
alocarea unor contribuții financiare din bugetul local prin contracte încheiate cu persoane juridice fără 
scop patrimonial - cluburi sportive de drept privat şi asociații cu profil cultură sau sport. 

Prin HCL nr. 35 din 28 februarie 2022 s-a aprobat Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Alexandria, pentru activități nonprofit de interes 
gerenal, aferente anului 2022, pentru domeniul Sport, suma de 100.000 lei, iar pentru domeniul Cultură, 
suma de 550.000 lei. 

În baza “Ghidului solicitanților”, aprobat prin HCL nr. 53 din 28 februarie 2022, privind 
finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru activități 
nonprofit de interes general, Primăria municipiului Alexandria a organizat în data de 16 mai 2022,
evaluarea proiectelor depuse pe domeniul Cultură, iar în data de 17 mai 2022, evaluarea proiectelor 
depuse pe domeniul Sport, pentru alocarea finanțării nerambursabile pe anul 2022.

Au fost derulate toate etapele cuprinse în “Ghidului solicitanților”, respectiv privind
informarea publică şi transparența decizională, verificarea dosarelor de finanțare depuse privind 
eligibilitatea, analiza şi evaluarea proiectelor eligibile. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul proiect de 
hotărâre: aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanțării acestora de la bugetul local. Proiectul de hotărâre 
însoțit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.                                                    

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Direcţia Economică
Nr. 39498 din 20.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanţarea acestora de la bugetul local pe anul 2022 

pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005

Prin referatul de aprobare nr. 39496/20.05.2022, Primarul Victor Drăguşin propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectelor câştigătoare şi finanţarea 
acestora de la bugetul local pe anul 2022 pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza 
Legii 350/2005.

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare a comisiilor de evaluare şi de soluționare a contestațiilor pentru proiecte sportive și 
proiecte/programe/activități culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al 
municipiului Alexandria. 

După finalizarea evaluării proiectelor, comisiile au obligația de a elabora un raport al 

procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorității contractante, în vederea 

supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Având în vedere că cererea adresată de conducerea CLUBULUI SPORTIV ”YOUNG
STEAUA” ALEXANDRIA de a fi sprijinită financiar pentru derularea proiectului “Dezvoltarea 
şi promovarea sectorului juvenil la nivelul municipiului Alexandria” şi cererea adresată de 
conducerea ASOCIAȚIEI TET Alexandria de a fi sprijinită financiar pentru derularea proiectului 
”Laboratorul Ideo Ideis: Laborator de explorare personal prin teatru și arte alăturate” au întrunit 
cerințele pentru a fi selectate în vederea finanțării, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pentru 
a încheia contracte de finanţare cu aceste asociaţii fără scop patrimonial. 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectelor propuse, este fundamentată pe 

prevederile următoarelor acte normative:

• prevederile Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

• prevederile Ordinului nr.130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri 

publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe ramura de sport 

județene şi ale municipiului Bucureşti;

• prevederile art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (2), art. 67 alin (2) lit.b, art.69 din Legea nr. 
69/2000 a educației fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 



• prevederile Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare 
a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;

• prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Se aprobă pentru proiectul CLUBULUI SPORTIV ”YOUNG STEAUA”
ALEXANDRIA, pentru programul “Dezvoltarea şi promovarea sectorului juvenil la nivelul 
municipiului Alexandria”, alocarea sumei de 100 000 lei finanţare nerambursabilă de la bugetul 
local al municipiului Alexandria, de la Cap. 67.20 “Cultură, recreere şi religie” (67.02.05 
Servicii recreative şi sportive).

Se aprobă pentru proiectul ASOCIAȚIEI TET ALEXANDRIA pentru programul 
”Laboratorul Ideo Ideis: Laborator de explorare personal prin teatru și arte alăturate”, alocarea 
sumei de 547.000 lei, finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Alexandria, de 
la Cap. 67.20 “Cultură, recreere şi religie” (67.02.05 Servicii recreative şi sportive).

Sumele alocate se vor utiliza de către beneficiarii proiectelor în cadrul 
programului “Dezvoltarea şi promovarea sectorului juvenil la nivelul municipiului Alexandria”,
respectiv programului ”Laboratorul Ideo Ideis: Laborator de explorare personal prin teatru și arte 
alăturate”, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare şi cu prevederile “Ghidului 

solicitanților” privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului 
Alexandria, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 53/28 februarie 2022. 

Documentele justificative privind cheltuielile eligibile se vor depune la sediul 
Municipiului Alexandria până la data de 31.12.2022. 

Direcția Economică
Director,

Haritina Gafencu


