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                                                                      H O T Ă R Â R E 
          

 Priveşte : modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea înfiinţării 
Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare  
 
 
 
         Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, 

având in vedere: 

 

• expunerea de motive nr. 13926/26.06.2018  a  Primarului municipiului Alexandria; 

• raportul  comun de specialitate nr.13927/26.06.2018 al Direcţiei Juridic Comercial şi 

Direcţiei Economice; 

• raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

• prevederile art.59- 60 din Legea nr. 24/2000 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

• prevederile art.3, art181, alin.1, art.22, art.23, art. 26 alin.1;i alin.2 lit.b, art 29 alin.1 şi alin.2, 

art.30, art.67 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.69/2000 – Legea educaţiei fizice si sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificărileşi completările ulterioare; 

• prevederile  art. 36, alin (6), lit.u), pct.6 din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;   

 

      In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) si (2) lit.”c” si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.I. Se modifică anexa 1 la HCL nr. 167/18.06.2018 şi va avea conţinutul prevăzut în 

anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.II. Se modifică anexa 2 la HCL nr. 167/18.06.2018  şi va avea conţinutul prevăzut în 

anexa 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art.III. Se modifică anexa 3 la HCL nr. 167/18.06.2018  şi va avea conţinutul prevăzut în 

anexa 3 la prezenta hotărâre. 

 



Art.IV. Celelalte prevederi ale HCL nr.167/18.06.2018 privind aprobarea înfiinţării 

Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare rămân neschimbate. 

 

Art.V.  Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta  hotarare  va  fi transmisa 

Instituţiei Prefectului - judetul  Teleorman,  pentru  verificarea  legalitatii,  Primarului municipiului  

Alexandria, Direcţiei  Juridic Comercial. Direcţiei Economice Clubului Municipal Alexandria, 

pentru  cunoastere si punere  in  aplicare. 

 
 

                PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                         CONSILIER,                                                                                          SECRETAR, 
                        GICĂ ANGHEL                                                                                  Jr. IULIAN  PURCARU 
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