
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICPIUL ALEXANDRIA 

Direcţia Economica 

Direcţia Juridic, Comercial 

Nr. 12897/13.06.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, 
statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

 

 

         Prin expunerea de motive nr. 12896/13.06.2018, domnul primar  Victor Drăguşin 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv 

Municipal Alexandria, organigramei, statul de functii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acestuia. 

 

1. NECESITATEA  ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Sport înseamnă mişcare, înseamnă sănătate ,atragerea copiilor şi tinerilor pe terenurile şi 

în sălile de sport, lărgirea paletei ramurilor de sport la nivelul Municipiului Alexandria, 

precum şi o mai buna promovare a elementelor talentate spre sportul de performanţă. 

  

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

          Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe 

prevederile următoarelor acte normative: 

- Art.29, alin.(1) din Legea nr.69/2000 „Cluburile sportive de drept public sunt 

persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de 

stat şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la 

competiţii interne şi internaţionale”, iar în conformitate cu alin.(2) al aceluiaşi articol 

„Cluburile sportive de drept public se organizează şi funcţionează după regulamente 

proprii. Acestea se bucură de drepturile conferite de lege, cu excepţia implicării 

patrimoniale a autorităţii publice căreia i se subordonează”. 

- Art. 3, alin. (1), art. 18
1
, alin.1, art. 22, art. 23, art. 26, alin.1, alin.2, lit.b, art. 29, alin.1 

şi alin. 2, art. 30, art. 67, alin.1 şi alin. 3 din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi 

instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de 

profil au obligaţia sa sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi sa asigure 

condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în 

comunităţile locale”. 

- Art. 12, alin. (2) din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si 

completarile urmatoare: „Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si 

autoritatile administratiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea 

sportivilor de performanta, acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si 

pentru incadrarea lor in sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala”. 

- Art.20, alin.1, lit.l şi k din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificărileşi completările ulterioare 



3. CONSIDERATII ECONOMICE 

Finanţarea cheltuielilor activităţii Clubului Sportiv Municipal Alexandria se va asigura 

din venituri proprii, subvenţii de la bugetul local al Municipiului Alexandria şi din alte surse, 

în conformitate cu prevederile legale. 

Având in vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, că este necesară şi oportună, s-a întocmit proiectul de hotărâre cu privire 

aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acestuia, organigramei si statului de functii, proiect de hotarare 

care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea  Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 
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