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Priveste:   aprobarea completarii art. 7 din  Regulamentul de Organizare si  Functionare 

                 al bazelor  sportive  aflate in administrarea serviciului public de interes local  

                 Administratia Domeniului Public Alexandria  

 

 

 

Directorul Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria, prin  referatul nr. 1975/18.04.2019,  solicita aprobarea unei competari la art. 7 

din  Regulamentul de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in administrarea 

sa, in conformitate cu pevederile art. 36, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin aprobarea completarii  art. 7  din acest regulament, se propune:   Salariatii cu 

atributii specifice din cadrul unor institutii publice, care au obligatia de a desfasura 

educatie fizica profesionala in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune conditii fizice,  

acestia beneficiaza de gratuitate  la bazele sportive  in urma unei solicitari scrise, din care 

sa rezulte necesitatea pregatirii fizice profesionale. Solicitarea acestora  este supusa 

aprobarii de catre conducerea Administratiei Domeniului Public Alexandria. 

În scopul atingerii obiectivelor ale acestor baze sportive, a gestionarii si   utilizarii la  

capacitate maxima ale acestora, aflandu-se în administrarea serviciului public de interes 

local Administratia Domeniului Public Alexandria, este necesară aprobarea completarii 

acestui Regulament de Organizare si Functionare al  bazelor sportive.  

 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, conform prevederilor art. 

45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea  completarii art. 7 din  Regulamentul de Organizare si Functionare al bazelor 

sportive aflate in admnistrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului 

Public Alexandria.  

        Directia Economica impreuna cu Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria, vor intocmi raportul de specialitate care impreuna cu intreaga 

documentatie va fi prezentata Consiliului Local al municipiului Alexandria pentu dezbatere 

si aprobare.  
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