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   REFERAT DE APROBARE 

Privește: aprobarea modificării Anexei nr. 1 si nr.  2 la HCL nr. 105/23.04.2021 
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare ale Clubului  Sportiv Municipal Alexandria 

 

 Prin adresa nr. 3412/22.10.2021,  Club Sportiv Municipal Alexandria solicită aprobarea 
modificării  organigramei si  a statului de funcții al Clubului  Sportiv Municipal Alexandria 

În  conformitate cu prevederile art 129 alin. 3 lit c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, coroborat cu prevederile  art 3, 4, 12 ale Regulamentului  de Organizare și 
Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal,  organigrama și statul de funcții se aprobă de către 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, acesta fiind for deliberativ în ceea ce privește 
funcționarea Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 

 Având în vedere faptul că activitatea Clubului este una din ce în ce mai complexă, se 
urmărește crearea unui cadru organizatoric optim pentru a se putea desfășura în bune condiții 
activitatea sportivă  a serviciului mai sus menționat. 

In baza acestor considerente,  mentionăm că în  organigramă se dorește inființarea unui 
post de inspector de specialitate, treaptă profesională IA, studii superioare în cadrul 
Compartimentului de Contabilitate-Achizitii Publice, și  transformarea postului de inspector de 
specialitate, treaptă profesională IA, studii superioare, într-un post de  inspector de specialitate, 
treaptă profesională debutant, studii superioare, în cadrul Compartimentului Sportiv. Statul de 
funcții al Clubului Sportiv Municipal Alexandria va cuprinde noile modificări propuse spre 
aprobare. 

Avand în vedere cele menționate, propun elaborarea de către Direcția Juridic-Comercial  și 
de către Direcția Economică a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 și 
nr.2  la HCL nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului  Sportiv Municipal Alexandria proiect de 
hotărâre care, împreună cu întreagă documentație, va fi supus spre dezbaterea și aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria  

 

              PRIMAR, 

            VICTOR DRAGUȘIN 

 

 

 


