
ROMANIA

JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea modificării si completării H.C.L. nr 226/30.07.2018 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitate sportivă a Clubului Sportiv Municipal Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județulTeleorman, întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere:
· adresa nr. 1700/20.07.2021 a Clubului Sportiv Municipal Alexandria;
· referatul de aprobare nr. 17686/20.07.2021  al Primarului Municipiului Alexandria;
· raportul comun de specialitate nr. 17688/20.07.2021 al Direcției Juridic Comercial și
DirecțieiEconomice;
· avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria;
· prevederile art.3, art. 181 alin1, art.22, art.23 , art.26 alin.1 si alin.2 lit.b, art.29 alin 1 și
alin 2, art. 30, art. 67 alin.1 și alin.3 din legea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și sportului, 
cu modificările și completările ulterioare;
· prevederile art.20 alin.1, lit.l și k din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare;
· prevederile art.129 alin.(1), alin 2 lit. a), alin. 3 lit. c), alin.(7) lit.f) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) șialin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O  T  Ă R  ĂȘ T  E

Art.I. Se modifică și se completează Capitolul IV – Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate 
pentru realizarea actiunilor sportive- Sectiunea a 9-a ‘’Alte cheltuieli’’ art.21 (1) se completează
cu lit.m) si va avea urmatorul cuprins:

„ Clubul asigură condiții de pregătire corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor 
propuse, cuprinzând, dar fără a se limita la acestea: terenuri și/sau săli de antrenament, de 
pregătire, mijloace necesare pentru participarea la competiții, echipament de protecție, piese 
de schimb, piese de performanță,  consumabile (uleiuri de schimb, pneuri, etc), accesorii, 
combustibil, asigurare medicală pentru sportivii de Liga 1, inclusiv asigurare medicală de 
sporturi extreme-unde este cazul. In vederea participării la competiții, sportivii pot participa 
cu vehicule proprietate personală,achiziționate de către Club sau cu vehicule puse la dispoziția 
Clubului  de către terțe persoane /instituții.„

Art.II. Se modifică și se completeaz:ă : Capitolul IV – Categoriile de cheltuieli ce pot fi 
efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive- Secțiunea a 9-a ‘’Alte cheltuieli’, art 28 care va 
avea următorul cuprins: 

„1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel 
național de seniori, C.S.M.A poate acorda premii/recompense astfel:

(a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în 
primul eșalon valoric al competiției; respectiv pentru secția handbal și baschet 

(b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciuriie căștigate în al
doilea eșalon valoric al competiției, respectiv pentru secția handbal, baschet, fotbal.

(c) Premiile/recompensele se acordă diferențiat, în  funcție de valoarea meciurilor și de 
contribuția fiecărui sportiv.

d) se poate acorda prima de obiectiv pentru al treilea eșalon valoric al competiției ,
respectiv  pentru secția fotbal , în eventuala  promovare în Liga a-2-a . Aceasta se va acorda în 
funcție de minutele jucate în campionatul național de către sportivi, astfel:



- pentru sportivii care au jucat între 75%-100% din meciuri, pot primi o primă de 
obiectiv în cuantum de 10.000  lei brut,

- pentru sportivii care au jucat între 50%-75% din meciuri, pot primi o primă de 
obiectiv în cuantum de 7500  lei brut,

- pentru sportivii care au jucat între 25%- 50% din meciuri, pot primi o primă de 
obiectiv în cuantum de 5000  lei brut,

-pentru sportivii care au jucat între 0- 25% din meciuri, pot primi o primă de obiectiv 
în cuantum de 2500  lei brut,

Celelate prevederi ale art. 28 rămân neschimbate.

Art.III. Se modifică și se completeaz:ă : Capitolul VI- Dispoziții finale - art 40 care va avea 
următorul cuprins:

Plafonul maxim al sumelor brute acordate ca remuneratie prin Contractele de 
Activitate Sportivă este de: - 20.000 lei brut / luna / Antrenor Principal 

-16640 lei brut/luna/Antrenor secund, sportiv, 
kinetoterapeut, maseur, medic, asistent medical

Celelate prevederi ale art. 40  rămân neschimbate.

Art.IV. Celelalte prevederi ale anexei la  H.C.L. 226/30.07.2018 privind aprobarea 
Normelor financiare  pentru  activitatea sportivă desfășurată la nivelul   Clubului  Sportiv 
Municipal Alexandria rămân neschimbate.

Art.V. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului, județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului
municipiului Alexandria, Direcției Juridic Comercial, Direcției Economice, Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER, SECRETAR GENERAL

Panagoreț Ioana Alexandru-Razvan Ceciu

ALEXANDRIA

Nr. 186 din data de 26.07.2021



JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Nr17686/20.01.2021 

REFERAT DE APROBARE

Privește aprobarea modificării si completării H.C.L. nr 226/30.07.2018 privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitate sportiva  a Club Sportiv Municipal Alexandria

Prin adresa nr .1700/20.07.2021, Club Sportiv Municipal Alexandria solicită aprobarea modificării si 
completării H.C.L. nr 226/30.07.2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitate 
sportiva  a Club Sportiv Municipal Alexandria, astfel:

Se modifică și se completează Capitolul IV – Categoriile de cheltuieli ce pot fi 
efectuate pentru realizarea actiunilor sportive- Sectiunea a 9-a ‘’Alte cheltuieli’’ art.21 (1) 

se completeaza cu lit.m) si va avea urmatorul cuprins:

„ Clubul asigură condiții de pregătire corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor propuse, 
cuprinzând, dar fără a se limita la acestea: terenuri și/sau săli de antrenament, de pregătire, mijloace 
necesare pentru participarea la competiții, echipament de protecție, piese de schimb, piese de 
performanță,  consumabile (uleiuri de schimb, pneuri, etc), accesorii, combustibil, asigurare medicală 
pentru sportivii de Liga 1, inclusiv asigurare medicală de sporturi extreme-unde este cazul. In vederea 
participării la competiții,  sportivii pot participa cu vehicule proprietate personală,achiziționate de către 
Club sau cu vehicule puse la dispoziția Clubului  de către terțe persoane /instituții.„

Se modifică și se completeaz:ă : Capitolul IV – Categoriile de cheltuieli ce pot fi 
efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive- Secțiunea a 9-a ‘’Alte cheltuieli’, art 28 
care va avea următorul cuprins: 

„1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de 
seniori, C.S.M.A poate acorda premii/recompense astfel:

(a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul 
eșalon valoric al competiției; respectiv pentru secția handbal și baschet 

(b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciuriie căștigate în al doilea 
eșalon valoric al competiției, respectiv pentru secția handbal, baschet, fotbal.

(c) Premiile/recompensele se acordă diferențiat, în  funcție de valoarea meciurilor și de 
contribuția fiecărui sportiv.

d) se poate acorda prima de obiectiv pentru al treilea eșalon valoric al competiției , respectiv  
pentru secția fotbal , în eventuala  promovare în Liga 2. Aceasta se va acorda în funcție de minutele 
jucate în campionatul național de către sportivi, astfel:

- pentru sportivii care au jucat între 75%-100% din meciuri, pot primi o primă de obiectiv în 
cuantum de 10.000  lei brut,

- pentru sportivii care au jucat între 50%-75% din meciuri, pot primi o primă de obiectiv în 
cuantum de 7500  lei brut,

- pentru sportivii care au jucat între 25%- 50% din meciuri, pot primi o primă de obiectiv în 
cuantum de 5000  lei brut,

-pentru sportivii care au jucat între 0- 25% din meciuri, pot primi o primă de obiectiv în cuantum de 
2500  lei brut,



Se modifică și se completeaz:ă : Capitolul VI- Dispoziții finale  - art 40 care va avea 
următorul cuprins:

Plafonul maxim al sumelor brute acordate ca remuneratie prin Contractele de Activitate 
Sportiva este de: - 20.000 lei brut / luna / Antrenor Principal 

-16640 lei brut/luna/Antrenor scund, sportiv, kinetoterapeut, maseur, 
medic, asistent medical

Avand în vedere faptul că, activitatea Clubului Sportiv Municipal Alexandria este una din ce în 
ce mai complexă, prin participarea în cadrul Ligii Zimbrilor –secția handbal  și la multe competiții de 
nivel organizatoric superior în cadrul altor secții ale Clubului, este  necesară modificarea plafoanelor 
acordate ca remunerație participanțiilor la activitatea sportivă  în cadrul Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria conform celor menționate mai sus.  

De asemenea, se dorește acordarea de premii/recompense sportivilor,  inclusiv prima de 
obiectiv, în funcție de eșaloanele  valorice obținute, pentru a dezvolta spiritul de competitivitate al 
sportivilor,a obține rezultate favorabile la meciurile organizate, având scop final obținerea 
performanțelor sportive  la nivel înalt.

Aprobarea nomelor financiare astfel cum se dorește a fi modificate, vor asigura susținerea 
sportului de înaltă performanță la nivelul Municipiului, continuarea tradiției și a performanțelor 
obținute în anii anteriori.

În vederea asigurării unui cadru de promovare a activității sportive desfașurate la nivel de Ligă 
din cadrul secților sportive , cu o consecință directă în dezvoltare a sportului de performanță la nivelul 
municipiului Alexandria, a selecției continue, pregătirea și participarea sportivilor la competiții
organizate de forurile de specialitate,  propun elaborarea de către Direcția Juridic-Comercial  și de către 
Direcția Economică a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării si completării H.C.L. nr 
226/30.07.2018 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitate sportivă a 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



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL

NR. 17688/20.01.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea modificării si completării H.C.L. nr 226/30.07.2018 privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitate sportiva  a Club Sportiv Municipal Alexandria

Prin Referatul de aprobare nr. 17686/20.01.2021, primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificarea anexei 
la  H.C.L. 226/30.07.2018 privind aprobarea modificării si completării H.C.L. nr  226/30.07.2018 
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitate sportiva  a Club Sportiv Municipal Alexandria

Mentionăm că, activitatea Clubului Sportiv Municipal Alexandria este una din ce în ce mai 
complexă, prin participarea la  competiția Liga Zimbrilor –secția handbal  și la multe competiții de nivel 
organizatoric superior în cadrul altor secții ale Clubului,ca atare,  este  necesară modificarea plafoanelor 
acordate ca remunerație participanțiilor la activitatea sportivă   în cadrul Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria și tot odata stabilirea unor prime/recompense/prime de obiectiv ce se vor acorda sportivilor 
în funcție de eșaloanele valorice competiționale la care se vor încadra în urma participării la competițiile 
organizate.

Aprobarea nomelor financiare astfel cum se dorește a fi modificate, vor asigura susținerea 
sportului de înaltă performanță la nivelul Municipiului, continuarea tradiției și a performanțelor 
obținute în anii anteriori.

Din punct de vedere al legalității proiectului, acesta  va fi întocmit  pe temeiuri legislative clare, în 
care principiile de   necesitate si oportunitate al proiectului de hotărâre își găsesc aplicabilitatea în 
prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  modificările și completările 
ulterioare, 

În vederea asigurării unui cadru de promovare a activității sportive desfașurate la nivel de Ligă 
din  cadrul secților sportive , cu  o consecință directă în dezvoltare a sportului de performanță la 
nivelul municipiului Alexandria, a selecției continue, pregătirea și participarea sportivilor la 
competiții organizate de forurile de specialitate,  din punct de vedere juridic, raportat la prevederile 
art. 129 alin.1 și art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ , cu modificările și 
completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și  
proiectul  de hotărâre pentru aprobarea modificării completării H.C.L. nr 226/30.07.2018 privind 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Alexandria

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL                           DIRECŢIA ECONOMICĂ

Director executiv Director executiv

Postumia Roxandra CHESNOIU                                          Haritina GAFENCU 
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA
Nr.1700/20.07.2021

Către,

Primăria Municipiului Alexandria

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1.447/2007 
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,coroborat 
cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu 
modificările și completările ulterioare, vă rugăm să inițiați  un proiect de 
hotărâre cu privire la aprobarea normelor financiare pentru activitatea 
sportivă desfășurată la nivelul Clubului Spotiv Municipal Alexandria .

Acest proiect de hotărâre ne este necesar în vederea relizării în condiții 
de deplină legalitate a activităților sportive desfășurate de către Club Sportiv 
Municipal Alexandria, pin impunerea unor plafoane maxime de cheltuieli 
privind activitatea sportivă.

Față de cele prezentate mai sus, va rog să dispuneți.

Șef Serviciu
Ciobanu Bogdan Florentin 

mailto:csmalexandria@gmail.com

