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Nr.13927/26.06.2018 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

 privind 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  

 
 
 Prin expunerea de motive nr. 13926/26.06.2018, Primarul Municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului  local un proiect de hotărâre cu privire la 
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  

Prin HCL nr.167/18.06.2018 s-a aprobat înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 
organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Având în vedere că  se intenţionează  ca bazele sportive în care secţiile sportive îţi vor 

desfăşura activitatea sa fie  administrate de către Clubul Sportiv Municipal Alexandria,  este 
necesară  introducerea în organigramă a unor posturi noi, respectiv inspector de specialitate-
pentru administrare baze sportive, muncitor necalificat-îngrijitor. 

Astfel,se impune 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  în modificării, organigramei, statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
 
 2. LEGALITATEA PROIECTULUI 
 Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de: 

• 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;   

 
Urmare celor expuse ,propunerea de mai sus fiind legală, necesară şi oportună, în 

conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate iniţia unui proiect de 
hotarare privind modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea înfiinţării Clubului 
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Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare  . 

 
 Proiectul de hotărâre  împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere 
şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 
     DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL                           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
             Director executiv                                                      Director executiv 
         Postumia CHESNOIU                                                Haritina GAFENCU 

 


