
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  bazelor sportive aflate in 
administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public 
Alexandria 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința
ordinară, având in vedere:

-referatul de aprobare nr.60272/01.07.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
-raportul comun de specialitate nr.60275/01.07.2022 al Direcței Economice și Direcței 

Juridic Comercial;
- referatul nr.3563/01.07.2022al Serviciului Public de interes local ADP Alexandria;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local

Alexandria;
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7), litera f) și  litera s) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), litera  a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se  modifică și  se completeazăanexa la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind 
aprobarea Regulamentuluide Organizare și Funcționare al bazelor  sportive  aflate in 
administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria, 
după cum urmează:

a) La articolul 29, după alin. (1) se va introduce un nou alineat(1ˡ) și va avea următorul
cuprins:
Copiii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit la cursurile de înot.

b) Se modifică art. 15 alin. (1) pct. 1) și va avea următorul cuprins:
Program pentru utilizarea bazinelor de înot :
Înperioada 1 mai – 1 octombrie:
LUNI - DUMINICĂ   – 900-2100

JOI -1400-2100

c) Pentru terenul de fotbal în perioada 1 iunie – 1 octombrie, de Luni până Duminică
între orele 8:00-21:00.

Art.2.Celelalte prevederi din  HCL nr. 106/28 aprilie 2022, rămân neschimbate.



Art.3.Prin grija Secretarului General al Primariei municipiului Alexandriei, prezenta hotărâre 
va fi transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru controlul legalităţii, 

Primarului municipiului Alexandria și Serviciului Public de interes local Administrația 
Domeniului Public Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                                                  SECRETAR GENERAL,

COBÂRLIE SILVIA ALEXANDRU RĂZVAN  CECIU         

ALEXANDRIA
NR. 198/ 06 iulie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 60272/01.07.2022

REFERAT DE APROBARE

Privește:   modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind  
Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în 
administrarea Serviciului Public de interes local Administrația  Domeniului Public 
Alexandria

Directorul Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria, 

prin referatul nr.3563/01.07.2022solicită aprobareaRegulamentului de Organizare și 

Funcționare a  bazelor sportive aflate în administrarea sa, în conformitate cu prevederile 

art. 129, alin. (7), litera f) și litera  s)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.

Aprobarea modificării și completării Regulamentului este necesară în sensul adăugării unui 

nou alineat, la art. 29, alin. (1ˡ) pentru stabilirea unor facilități copiilor cu vârstă sub 7 ani, 

constând în gratuitatea abonamentului pentru cursurile de înot, cât și modificarea

programului de funcționare al Complexului de odihnă și recreere Ștrand Vedea.

În scopul atingerii obiectivelor arătate mai sus şi a gestionării cu maximă eficienţă a 

bazelor sportive aflate în administrarea Administratie Domeniului Public Alexandria, este

necesară aprobare amodificării și completării Regulamentului de Organizare si Functionare 

al bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes local Administrația

Domeniului Public Alexandria. 

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, conform prevederilor 

art.136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat

ulterior, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și

completării Regulamentului de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in 

admnistrarea serviciului public de interes local Administrația Domeniului Public 

Alexandria. 

Direcția Economică  împreună cu Direcția  Juridic  Comercial  din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria, vor întocmi  avizul comisiilor de specialitate care împreună cu 

întreaga documentație va fi prezentată  Consiliului Local al municipiului Alexandria pentu 

dezbatere și aprobare. 

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                  APROBAT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                              PRIMAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC                                     VICTOR DRĂGUȘIN

Nr. 

REFERAT

Privește: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind  
Regulamentulde Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în 
administrareaServiciului Public de interes local Administrația  Domeniului Public 
Alexandria 

În  conformitate  cu  prevederile  art. 129, alin. (1), alin. (7), litera f) și litera s)  din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor 

sportive aflate în administrarea serviciului public de interes local Administrația Domeniului 

Public  Alexandria se aprobă de Consiliul Local al municipiului Alexandria.

Sunt necesare modificări și completări la acest regulament,  întrucât se dorește adăugarea

unui nou alineat, la art. 29, alin. (1ˡ) pentru stabilirea unor facilități copiilor cu vârstă sub 7 ani, 

constând în gratuitatea abonamentului pentru cursurile de înot, cât și modificarea programului de 

funcționare al Complexului de odihnă și recreere Ștrand Vedea.

Urmare celor prezentate mai sus, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind

modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea Serviciului Public de interes 

local Administrația Domeniului Public Alexandria.

DIRECTOR,

Ing.  TOȚE MARIOARA



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 60275/01.07.2022

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE

Privește: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022 privind  
Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea 
Serviciului Public de interes local Administrația  Domeniului Public Alexandria

Prin referatul de aprobare nr.60272/01.07.2022, primarul municipiului Alexandria, domnul

VictorDrăgușin, propune un proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea modificării și completării

Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate  în administrarea Serviciului 

Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.   

Prinaceastă modificare, se dorește adăugaerea unui nou alineat, la art. 29, alin. (1ˡ) pentru

stabilirea unor facilități copiilor cu vârstă sub 7 ani, constând în gratuitatea abonamentului pentru

cursurile de înot, cât și modificarea programului de funcționare al Complexului de odihnă și recreere

ȘtrandVedea.

LEGALITATE

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare, este susținut din punct de vedere legal, de următoarele 

acte normative:

ß OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  completările ulterioare;

ß Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare;

ß art. 858 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, cu modificările și  completările ulterioare;

ß art. 81, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 – educatiei fizice si sportului, cu modificările și  
completările ulterioare.

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1și 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 şi aprobare proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea modificării si completării

anexei la Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflateîn administrarea 

Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

DIRECȚIA   ECONOMICĂ                                                   DIRECȚIA  JURIDIC COMERCIAL         
Director executiv,                                                                           Director executiv,
Haritina GAFENCU                                                               Postumia  CHESNOIU         


